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BF) RGE núm. 2570/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ASPANOB (II).
1872
BG) RGE núm. 2571/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ASPANOB (III).
1872
BH) RGE núm. 2573/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ASPANOB.
1872
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D) RGE núm. 2586/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen sobre els
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als espais naturals.
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G) RGE núm. 2589/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
contra la llengua catalana.
1875
H) RGE núm. 2590/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subhasta pública
de béns patrimonials de la CAIB.
1875
I) RGE núm. 2591/12, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç S. Galmés i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consells de
coordinació policial.
1875
J) RGE núm. 2592/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a descontrol
en les ajudes de formació de la Unió Europea.
1875
K) RGE núm. 2594/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències que
tindran els pressuposts generals de l'Estat.
1875
L) RGE núm. 2596/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amnistia fiscal
i despeses socials.
1875
M) RGE núm. 2597/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupostos i
connectivitat de els Illes.
1875
N) RGE núm. 2599/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a macrohotel a l'entorn
d'Es Trenc.
1876
O) RGE núm. 2600/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
retallades per a les Illes Balears.
1876
P) RGE núm. 2601/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Sa Ràpita-Es Trenc.
1876
Q) RGE núm. 2604/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds- Entesa i Més
per Menorca, relativa a l'estat del benestar.
1876
R) RGE núm. 2610/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupostos
i retalls a l'educació.
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S) RGE núm. 2763/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a banderes a mig pal per Setmana Santa.
1877
T) RGE núm. 2764/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a reducció del pressupost del Palau de Marivent.
1877
U) RGE núm. 2765/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avaluacions
externes en matèries instrumentals bàsiques.
1877
V) RGE núm. 2766/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla balear
de natura 2015.
1877
X) RGE núm. 2767/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a connectivitat aèria
d'Eivissa.
1877
Y) RGE núm. 2768/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou sistema
integral de gestió de projectes.
1878
Z) RGE núm. 2769/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Museu
monogràfic del Puig d'Es Molins d'Eivissa.
1878
AA) RGE núm. 2770/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reordenació de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
1878
AB) RGE núm. 2771/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a protecció
de la posidònia.
1878

1852
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AC) RGE núm. 2772/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoracions
del document "Temas candentes del turismo para 2012".
1878
AD) RGE núm. 2773/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
de prevenció de riscos laborals.
1878
AE) RGE núm. 2774/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
de finançament.
1878
AF) RGE núm. 2775/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada en
matèria de salut.
1879
AG) RGE núm. 2776/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut pública.
1879
AH) RGE núm. 2777/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actes públics.
1879
AI) RGE núm. 2778/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a massificació
a les aules.
1879
AJ) RGE núm. 2779/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sortir de
la crisi.
1879
AK) RGE núm. 2780/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
d'ensenyament trilingüe.
1879

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2644/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius dels serveis
informatius.
1880
B) RGE núm. 2645/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractació de
productes audiovisuals.
1880
C) RGE núm. 2646/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de les
retallades als informatius.
1881
D) RGE núm. 2647/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a l'emissió
de pelAlícules.
1881
E) RGE núm. 2656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a pluralitat i independència a IB3.
1881
F) RGE núm. 2659/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a delegacions de l'ens
públic a les altres illes.
1881
G) RGE núm. 2660/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació
d'IB3 a la Maremostra Ocean International Film Festival.
1881
H) RGE núm. 2661/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei públic
del programa "Tots donam una mà".
1881
I) RGE núm. 2662/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació d'IB3
1881
a la pelAlícula "El perfecto desconocido".
J) RGE núm. 2663/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos publicitaris.
1882
K) RGE núm. 2664/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps que ocupen
els serveis informatius.
1882
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L) RGE núm. 2665/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les
audiències.
1882
M) RGE núm. 2443/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina
avaluadora pública.
1882
N) RGE núm. 2444/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canviar els topònims
de les nostres illes a una forma castellana.
1883
O) RGE núm. 2445/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Serra de Tramuntana.
1883
P) RGE núm. 2470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a delegat del Govern de les Illes Balears a Formentera.
1883
Q) RGE núm. 2481/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a personal acomiadat per mor de la reestructuració del sector públic instrumental.
1883
R) RGE núm. 2482/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a reducció de la partida del pressupost general de l'Estat destinada a la subvenció de residents no peninsulars.
1883
S) RGE núm. 2572/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Conferència de presidents.
1883
T) RGE núm. 2602/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a edifici annex a Son Espases.
1884
U) RGE núm. 2603/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a balança fiscal.
1884

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2677/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement i la
compensació de la insularitat.
1884

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2655/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a taxes aeroportuàries.

1885

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3544/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a ajudes i subvencions a les
activitats culturals (III).
1885
B) A la Pregunta RGE núm. 3548/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a ajudes i subvencions a les
activitats culturals (I).
1886
C) A la Pregunta RGE núm. 3551/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a activitats de l'Institut Ramon
Llull.
1886
D) A la Pregunta RGE núm. 3552/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Espai Octubre de València
(II).
1887
E) A la Pregunta RGE núm. 3553/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a xarxa per a la música i les
arts.
1887
F) A la Pregunta RGE núm. 3556/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a biblioteca i museu de
Menorca al Consell de Menorca.
1887
G) A la Pregunta RGE núm. 484/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost assignat per
la conselleria al Centre de la Mar a Menorca.
1887
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H) A la Pregunta RGE núm. 1129/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a retallades oferta formativa
Escola de Formació de Persones Adultes.
1887
I) A la Pregunta RGE núm. 1132/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació Escola de Formació
de Persones Adultes (II).
1888
J) A la Pregunta RGE núm. 1138/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació Escola de Formació
de Persones Adultes.
1888
K) A la Pregunta RGE núm. 1354/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sisena hora lectiva.
1888
L) A la Pregunta RGE núm. 1577/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a convenis de carreteres.
1888
M) A la pregunta RGE núm. 1619/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a conveni del Govern amb
l'IDAE.
1888
N) A la Pregunta RGE núm. 1791/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a consum de drogues.
1889

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 2493/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptar la compareixença
del Sr. Conseller de Presidència.
1889
B) RGE núm. 2494/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptar la compareixença
del Sr. Delegat del Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera.
1889
C) RGE núm. 2548/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Turisme
i Esports.
1889

3.17. INFORMACIÓ
A) Escrit RGE núm. 2567/12, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet el Decret Llei 4/2012, de 30 de
març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
1889
B) Escrit RGE núm. 2582/12, que solAlicita la reconsideració de l'acord de la Mesa en relació amb l'admissió de la tramitació pel
procediment d'urgència del Projecte de llei RGE núm. 1853/12.
1890

4. INFORMACIONS
A) Substitucions a la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears.

1890

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 42, de 13 d'abril de 2012.

1890
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RESOLUCIÓ

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a convocar de forma immediata la
Conferència de Presidents en la qual es tractin i s'acordin les
línies estratègiques que, des de les institucions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, permetin donar una resposta clara
a l'actual situació econòmica."
A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2084/12, relativa a política general sobre l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ

1.2. TEXTOS DEBATUTS

A)
"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.
2. 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, quan sigui el
moment oportú.
3. 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."

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1571/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Consell de Política Fiscal.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Gabriel Barceló
i José Ignacio Aguiló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 3983/11, relativa a convocatòria immediata
de la Conferència de Presidents, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2153/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a beques de formació a l'àmbit
europeu. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
E)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 40, de 30
de març de 2012).

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

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2313/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retirada de llaços dels centres
educatius. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2148/12, de
l'Hble. Sr. Diputat José Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a introducció d'ordinadors
portàtils a les aules. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

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

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2163/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reducció del sector públic.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril 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 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2161/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals. (BOPIB
núm. 40, de 30 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2152/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xarxa Tetraib. (BOPIB núm. 40,
de 30 de març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril 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 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2155/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira turística de Moscou.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2160/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral i ocupació.
(BOPIB núm. 40, de 30 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 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 40, de 30 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 40, de 30 de
març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2157/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Mesa de l'habitatge. (BOPIB
núm. 40, de 30 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 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

O)

R)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2164/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals. (BOPIB
núm. 40, de 30 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.

La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
40, de 30 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.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, rebutjà el Punt 2 de la Moció RGE núm.
2084/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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 de Rajoy. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

La contestà a la mateixa sessió el president del Govern de
les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1590/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
sobre el patrimoni. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Aprovació de l'Informe sobre el compliment del pressupost
del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2011.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2012, fou aprovat per assentiment l'informe
esmentat a l'enunciat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1227/12, relativa a compliment de la Llei d'IB3 i suport
al sector audiovisual, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un paquet de mesures de suport a les
produccions audiovisuals impulsades per les empreses del sector
de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a fer
un esforç per mantenir la producció pròpia, feta a les Illes
Balears, i per empreses de la nostra comunitat autònoma, com
encomana l’esmentada llei, contractant aquestes per seguir amb
aquest tipus de producció com a part principal de la
programació d’IB3."
A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS

Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1452/12, relativa a cooperació transfronterera, i quedà
aprovada la següent:

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1935/11, relativa a pacte de l'euro i mesures
institucionals per una democràcia de qualitat, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a lluitar contra el frau fiscal i la
corrupció, amb mesures efectives d’ordre fiscal, administratiu
i penal."
A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que treballi de forma decidida en el si de la Unió
Europea, amb l’objectiu d’aconseguir l’eliminació del criteri
dels 150 km utilitzat en la classificació de les illes com a
regions frontereres dins una mateixa conca marítima, a fi que les
Illes Balears es puguin beneficiar del finançament de programes
de cooperació transfronterera en el marc de la Política de
cohesió europea."
A la seu del Parlament, 17 d'abril de 2012.
El secretari en funcions de la comissió:
Gabriel José Martí i Ballester.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.5. INFORMACIÓ

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de 2012,
rebutjà els Punts 1 a 4 i 6 a 9 de la Proposició no de llei RGE
núm. 1935/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a pacte de l'euro i mesures institucionals
per una democràcia de qualitat. (BOPIB núm. 6, de 8 de juliol
de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1 a 4 i 6 i 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
Debat dels escrits RGE núm. 5814/11, 5995/11, 819/12 i
1585/12, presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2012, va tenir lloc
el debat dels escrits esmentats, mitjançant els quals es trameten
l'Informe 65/2011, sobre les magnituds més significatives dels
informes dels comptes generals dels consells insulars de
Mallorca, Menorca i d'Eivissa i Formentera, corresponents al
període 2002-2007; l'Informe 67/2011, agregat dels comptes
generals de les entitats locals corresponent a l'exercici de 2009;
l'Informe 68/2011, sobre la despesa d'assistència sanitària amb
mitjans aliens del Servei de Salut de les Illes Balears; i l'Informe
69/2011, del compte general de la Universitat de les Illes
Balears corresponent a l'exercici de 2010.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Punts 8 i 9:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'abril de 2012,
rebutjà els Punts 1 a 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
1227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment de la Llei d'IB3 i suport al sector audiovisual.
(BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2011).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 2422/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforma laboral i igualtat d'oportunitats de les
dones. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2549/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general d'inversions. (Mesa de 18 d'abril de
2012).
RGE núm. 2581/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de benestar social, amb
tramitació pel procediment d'urgència. (Mesa de 18 d'abril de
2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la reforma laboral i la igualtat d'oportunitats de les dones.
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Els socialistes, preocupats per la regressió que suposa per als
drets de les treballadores del nostre país la reforma laboral
impulsada pel Govern de l'Estat i el camí truncat cap a la
igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral, presentam la
interpelAlació següent.
El Grup Parlamentari Socialista al Parlament de les Illes
Balears interpelAla el Govern sobre els efectes de la reforma
laboral en la igualtat de gènere i en els drets laborals de les
dones.
Palma, a 2 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2565/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Mallorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
1571/12, relativa a Consell de Política Fiscal. (Mesa de 18
d'abril de 2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general d'inversions.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears en relació amb els criteris utilitzats per establir la
priorització de les inversions compromeses.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSMIV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 1571/12, relativa a Consell de Política
Fiscal, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears constata que els
pressuposts generals de l’Estat per a 2012 perjudiquen
especialment les Balears, que queden a la cua en inversions per
habitant de totes les comunitats autònomes, i insta el Govern de
les illes Balears a fer totes les gestions oportunes per reclamar
un tractament just.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a complir amb els compromisos estatutaris amb les Illes Balears
i especialment amb les inversions en medi ambient, turisme i
innovació.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
illes Balears a reclamar judicialment, si era necessari, el
compliment de les inversions estatutàries no previstes al
projecte de pressuposts de l’Estat per a 2012.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general en matèria de benestar social.
Motivació del procediment d'urgència: després dels pressuposts
insuficients de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
2012 i atès el coneixement del projecte de pressuposts generals
de l'Estat per a 2012, presentats dia 3 d'abril, la baixada
d'ingressos a la comunitat i la previsible modificació dels
pressuposts de la nostra comunitat, és urgent que el Govern de
les Illes Balears informi sobre la sostenibilitat de l'estat de
benestar.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre què farà per mantenir l'actual model de l'estat
del benestar.
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja la baixada del
pressupost pels descomptes de residents, la petició del certificat
de resident per accedir als descomptes i la pujada de les taxes
aeroportuàries als aeroports de les Illes Balears per a 2012, i
insta el Govern de l’Estat a avançar en la cogestió aeroportuària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a pagar els 860 milions d’euros que té compromesos amb les
Illes Balears en inversions estatutàries, convenis i compliment
de sentències corresponents a 2010 i 2011.
6. El Parlament de les Illes Balears constata que marcar-se
únicament l’objectiu de compliment del dèficit no serveix per
a la reactivació econòmica.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a detallar, en seu parlamentària, els més de 300
milions en retallades per complir l’objectiu de dèficit.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no renunciar a aquelles figures impositives
destinades als que més tenen, com l’impost de patrimoni.
Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
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Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2351/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a documental del mes.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2423/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
programa de La Mirada. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2424/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
programa de Fent Dissabte. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2425/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
programa de Uep! Com anam?. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2426/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
programa de Golèmica. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2427/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores amb contracte amb TVIIBB, SA. (Mesa de 18
d'abril de 2012).
RGE núm. 2428/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegacions d'IB3. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2429/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboradors a la part forana per IB3. (Mesa de 18 d'abril de
2012).
RGE núm. 2430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a règim
específic agrari i ramader per a les Illes Balears (II). (Mesa de
18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2431/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retards de
metro i tren (I). (Mesa de 18 d'abril de 2012).

RGE núm. 2432/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retards de
metro i tren (II). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2433/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retards de
metro i tren (III). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2434/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació
de la línia bus+tren de Llubí. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2435/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'eficiència del transport interurbà d'autobús. (Mesa de 18
d'abril de 2012).
RGE núm. 2436/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
programa de Crònica d'Avui. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2437/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost per
programa d'El cercador. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2438/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Conferència sectorial de pesca. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 243912, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a règim
específic agrari i ramader per a les Illes Balears (I). (Mesa de
18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2477/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a dinamització i suport a
la normalització lingüística. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2478/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a despeses per desplaçaments per
reunions. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2479/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a despeses per desplaçaments per
reunions de la Comissió de coordinació de les policies locals.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2483/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Fundació Kovacs. (Mesa
de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Fundació Kovacs (II).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2485/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Fundació Kovacs (III).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2486/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Fundació Kovacs (IV).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2487/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Fundació Kovacs (V).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2488/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Fundació Kovacs (VI).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a habitatges buits de
l'IBAVI. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2497/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a endarreriments de
l'ajuda econòmica familiar de dependència; març. (Mesa de 18
d'abril de 2012).
RGE núm. 2498/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a data de l'ajuda
econòmica familiar de dependència; març. (Mesa de 18 d'abril
de 2012).
RGE núm. 2499/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a baixa de l'ajuda
econòmica familiar de dependència; març. (Mesa de 18 d'abril
de 2012).
RGE núm. 2500/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs; març. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2501/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs; març (II). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2502/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a detecció precoç del
càncer de mama; març. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2506/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència; març. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2507/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència; març. (Mesa de 18 d'abril
de 2012).
RGE núm. 2508/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència; març (II). (Mesa de 18
d'abril de 2012).
RGE núm. 2514/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Decret Llei 1/2012 (III).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2515/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Decret Llei 1/2012 (IV).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2516/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Decret Llei 1/2012 (V).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2517/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a legislació per al
transport urbà. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2518/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Decret Llei 1/2012.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2519/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a Decret Llei 1/2012 (II).
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2533/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (VIII). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2534/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (IX). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2535/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (X). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2536/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a import total
de les factures relatives al Reial Decret Llei 7/2012. (Mesa de
18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2537/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (II). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2538/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (III). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2539/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (IV). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2540/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (V). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2541/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (VI). (Mesa de 18 d'abril de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Considera raonable el Sr. Conseller que els "documental del
mes" en castellà es publicitin a la web de "cinema en català"?
Computa entre els programes del Departament de Llengua de la
Direcció General de Cultura i Joventut?
Palma, a 28 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

RGE núm. 2542/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (VII). (Mesa de 18 d'abril de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2543/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
pendents del PDR (I). (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2556/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a valoració de béns públics
amb possibilitat de venda (II). (Mesa de 18 d'abril de 2012).

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost té per programa La Mirada?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 2570/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ASPANOB (II). (Mesa de 18
d'abril de 2012).
RGE núm. 2571/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ASPANOB (III). (Mesa de 18
d'abril de 2012).
RGE núm. 2573/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ASPANOB. (Mesa de 18 d'abril
de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost té per programa Fent Dissabte?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

RGE núm. 2648/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
de caire educatiu i infantil. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2700/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
facultatiu del Servei de Salut. (Mesa de 18 d'abril de 2012).

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

RGE núm. 2701/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
d'infermeria del Servei de Salut. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost té per programa Uep! Com anam?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Quin cost té per programa Golèmica?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

En què consisteix el "règim específic agrari i ramader" per
a les Illes Balears que el Govern ha anunciat públicament que
pretén que s'introdueixi a la nova PAC?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines productores tenen contracte actualment, abril de
2012, amb Televisió de les Illes Balears SA? Indicau per quins
programes.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines causes van provocar els retards de metro i tren el dia
14 de març de 2012?

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De quantes delegacions disposen IB3 Televisió i Ràdio a la
part forana de Mallorca?

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures s'han pres per evitar nous problemes com el
que va afectar metro i tren el dia 14 de març de 2012?

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants colAlaboradors cobreixen la informació de la part
forana? A través de quin tipus de contracte?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu es va donar una situació de manca
d'informació per la manca de servei i els retards provocats per
l'avaria de metro i tren el dia 14 de març de 2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

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

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

Quins contactes s'han mantingut des de la conselleria o SFM
amb l'ajuntament o els usuaris de Llubí que es consideren
discriminats per l'eliminació de la línia bus+tren?

Quines mesures en concret va proposar el conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en benefici de la pesca
professional de les Illes Balears?

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

R)

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

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

Quin estalvi ha calculat la conselleria que suposarà el Pla
d'eficiència del transport interurbà d'autobús de Mallorca?

Quines gestions concretes ha realitzat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori o el president del
Govern per tal d'aconseguir un règim específic agrari i ramader
per a les Illes Balears?

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

S)

Quin cost tenia per programa Crònica d'Avui?

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.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quines actuacions de dinamització i suport a la
normalització lingüística s'han dut a terme des de la Conselleria
de Cultura i del COFUC durant el que duim de legislatura?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost té per programa El cercador?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Quin criteri aplica el Govern a l'hora de convocar reunions
d'òrgans o comissions previstes en la legislació vigent, en els
quals participen o hi podrien participar membres residents a
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Palma, a 3 d'abril 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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha signat el Govern de les Illes Balears qualque conveni
l'any 2012 amb la Fundació Kovacs? Si la resposta és positiva,
de quina quantia?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Assumeix el Govern les despeses derivades del
desplaçament de menorquins, eivissencs i formenterers (tant si
són representants d'institucions com de sectors socials) que
assisteixen a les reunions de la Comissió de coordinació de les
policies locals?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té la voluntat el Govern de les Illes Balears la previsió de
signar durant l'any 2012 qualque conveni amb la Fundació
Kovacs? Si la resposta és positiva, de quina quantia?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ha signat el Govern de les Illes Balears qualque conveni
l'any 2012 amb la Fundació Kovacs? Si la resposta és positiva,
de quina quantia?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té la voluntat el Govern de les Illes Balears la previsió de
signar durant l'any 2012 qualque conveni amb la Fundació
Kovacs? Si la resposta és positiva, de quina quantia?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Ha signat el Govern de les Illes Balears qualque conveni
l'any 2012 amb la Fundació Kovacs? Si la resposta és positiva,
de quina quantia?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Té la voluntat el Govern de les Illes Balears la previsió de
signar durant l'any 2012 qualque conveni amb la Fundació
Kovacs? Si la resposta és positiva, de quina quantia?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
A data de 30 de març de 2012, quants d'habitatges té buits
l'IBAVI?, especificant els de lloguer, venda, compra-venda i per
zona.
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència des de l'1 de gener al 29 de març de
2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de març de 2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
De la quantia total de la nòmina de març de 2012 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de març de 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de març de 2012 i que hagin de ser abonades per l'ib-salut?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de març de 2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

És coneixedor el Govern que, atesa la confusió generada pel
Decret Llei 1/2012, s'haurà d'aplicar la reglamentació estatal en
allò que no contempli la legislació autonòmica, atès que no pot
existir un buit legal?
Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de març de 2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de març de 2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de març
de 2012?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Els ajuntaments eivissencs hauran d'aplicar la reglamentació
estatal en aquells aspectes no contemplats en aquest decret llei?
Palma, a 27 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.
És conscient el Govern de l'excés de vehicles amb
autoritzacions estacionals que poden existir aquest estiu a l'illa
d'Eivissa? Considera el Govern que podran obtenir suficients
ingressos i balanços positius tots els vehicles amb llicència de
taxi (fixos i estacionals) de l'illa d'Eivissa aquest estiu?
Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Té previst el Govern de les Illes Balears impulsar una llei
genèrica que reguli tot el transport urbà i la seva interconnexió
amb el transport interurbà?
Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 en
concepte de PDR el febrer de 2012?, indicant nom del
perceptor, quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
És coneixedor el Govern de la confusió que el Decret Llei
1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades a la prevenció
de l'oferta ilAlegal en matèria de transports a l'illa d'Eivissa, crea
entre els serveis tècnics dels ajuntaments eivissencs perquè no
defineix amb claredat la categoria dels vehicles subjectes a
aquestes autoritzacions estacionals?
Com considera el Govern que es desvinculen aquestes
autoritzacions de les dels vehicles auto taxi?
Palma, a 27 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.
A quina categoria corresponen els vehicles autoritzats per
poder realitzar transport de viatgers per carretera amb caràcter
estacional?
Palma, a 27 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
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 en
concepte de PDR el març de 2012?, indicant nom del perceptor,
quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril 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.
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 en
concepte de PDR l'abril de 2012?, indicant nom del perceptor,
quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril 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.
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Quin és l'import total de totes les factures, factures
rectificadores o solAlicituds de pagament equivalent que s'han
inclòs en la relació relativa al Reial Decret Llei 7/2012, acord
de 6 de març de 2012 del Consell de Política Fiscal i Financera
i acord de 22 de març de 2012 de la Comissió delegada del
Govern d'Espanya per a assumptes econòmics?
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
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Palma, a 4 d'abril 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
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 en
concepte de PDR l'agost de 2011?, indicant nom del perceptor,
quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 en
concepte de PDR el novembre de 2011?, indicant nom del
perceptor, quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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.
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 en
concepte de PDR el setembre de 2011?, indicant nom del
perceptor, quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 en
concepte de PDR el desembre de 2011?, indicant nom del
perceptor, quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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 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 en
concepte de PDR l'octubre de 2011?, indicant nom del
perceptor, quantitat rebuda i concepte.

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 en
concepte de PDR el gener de 2012?, indicant nom del perceptor,
quantitat rebuda i concepte.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

1872

BOPIB núm. 43 - 20 d'abril de 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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 en
concepte de PDR el juliol de 2011?, indicant nom del perceptor,
quantitat rebuda i concepte.

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant al
pagament del deute amb ASPANOB?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 4 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el deute del Govern de les Illes Balears (desglossat
per pressuposts anuals) amb l'entitat ASPANOB?

L'11 d'octubre de 2011, amb document RGE núm.
3813/2011, el nostre grup parlamentari va demanar al Govern
de les Illes Balears quins béns de propietat de la CAIB pensava
vendre i que en fes una possible valoració.
A hores d'ara aquest grup encara espera la resposta del
Govern.
El passat 1 d'abril, però, alguns mitjans de premsa escrita
concretaven el punt de la nostra petició (adjuntam còpia).
Comparteix i confirma la notícia publicada?
Així mateix, i en qualsevol cas, agrairem una resposta a la
nostra petició per la via formal i parlamentària.
Palma, a 4 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
La còpia esmentada queda dipositada al Registre General
de la cambra, a disposició de tots els senyors diputats.

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 Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la previsió de suport econòmic a ASPANOB per
part del Govern de les Illes Balears per a l'any 2012?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants i quins programes de caire educatiu i infantil està
emetent i produint la Televisió de les Illes Balears, IB3,
actualment?
Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
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 el llistat de personal facultatiu del Servei de Salut
jubilat durant l'any 2011, classificat per hospitals i per centres
de salut?
Palma, a 16 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el llistat de personal d'infermeria del Servei de Salut
jubilat durant l'any 2011, classificat per hospitals i per centres
de salut?
Palma, a 16 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2583/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de l'ICIO de l'Hospital de Son Espases. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2584/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei de cirurgia maxilAlofacial a l'Hospital Mateu
Orfila de Maó. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa
de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2585/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en relació amb el cas de corrupció que afecta la
Federació Balear d'Associacions de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2586/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dictamen
sobre els problemes específics de les illes. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2587/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a règim especial d'energies renovables. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2588/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accessibilitat als espais naturals. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2589/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions contra la llengua catalana. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2590/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subhasta
pública de béns patrimonials de la CAIB. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2591/12, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç S.
Galmés i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consells de coordinació policial. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2592/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
descontrol en les ajudes de formació de la Unió Europea.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de
2012).
RGE núm. 2594/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències que tindran els pressuposts generals de l'Estat.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de
2012).
RGE núm. 2596/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a amnistia fiscal i despeses socials. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2597/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupostos i connectivitat de els Illes. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2599/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a macrohotel
a l'entorn d'Es Trenc. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2600/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a noves retallades per a les Illes Balears. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2601/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Sa Ràpita-Es Trenc. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
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Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

RGE núm. 2604/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a l'estat del benestar.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 18 d'abril de
2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2610/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressupostos i retalls a l'educació. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 18 d'abril de 2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què suposa per a les Illes Balears el "Dictamen sobre els
problemes específics de les illes" aprovat el dia 28 de març pel
Comitè Econòmic i Social Europeu?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina opinió mereix a la consellera de Salut, Família i
Benestar Social que, segons sentència del Tribunal Superior de
Justícia, l'ib-salut hagi d'assumir el pagament de l'ICIO de
l'Hospital de Son Espases?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què suposaria per a la nostra comunitat autònoma tenir un
règim especial d'energies renovables proposat pel Govern de les
Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

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

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

Quins són els resultats obtinguts per als usuaris de la sanitat
pública de Menorca amb el nou servei de cirurgia maxilAlofacial
que ofereix l'ib-salut a l'Hospital Mateu Orfila de Maó?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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 projectes té la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Ordenació del Territori per possibilitar l'accessibilitat
dels espais naturals als ciutadans amb mobilitat reduïda?

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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines accions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears sobre el cas de corrupció que afecta la Federació
d'Associacions de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals?

Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.
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Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats contra la llengua catalana?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Com valora la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social les conseqüències que tindran els pressupostos generals
de l'Estat en la política de la seva conselleria?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

En quins termes tenen previst fer la primera subhasta pública
de béns patrimonials de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sr. Vicepresident, atesa la baixada d'ingressos provinents de
l'Estat que patirem a les Illes Balears el 2012, i els efectes que
tendran sobre les despeses socials, li sembla d'acord amb els
principis constitucionals l'amnistia fiscal anunciada pel Govern
central en el marc dels pressupostos generals de l'Estat?

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.
Quines són les accions que preveu impulsar la Conselleria
d'Administracions Públiques mitjançant els consells de
coordinació policial?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Llorenç S. Galmés i Verger.

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.
Quines accions pensa dur a terme el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats en relació amb el descontrol que s'ha
trobat sobre les ajudes de formació de la Unió Europea?

Palma, a 10 d'abril 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creu el conseller de Turisme que els pressuposts generals de
l'Estat aconseguiran millorar la connectivitat entre les Illes i la
de les Illes amb la península?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Creu que beneficia la imatge exterior de les nostres illes la
polèmica sobre la construcció d'un macrohotel a l'entorn d'Es
Trenc?

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.

Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu que les noves retallades anunciades pel Govern de
l'Estat tendran un impacte positiu per a les Illes Balears?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

R)

Com afectarà la retallada de 10.000 milions d'euros
anunciada pel Govern de l'Estat als pressupostos d'educació de
les Illes Balears?
Palma, a 11 d'abril de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2763/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a banderes a mig pal per Setmana Santa.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2764/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció del pressupost del Palau de
Marivent. (Mesa de 18 d'abril de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el president de les Illes Balears que salvarà l'economia
del país destruint Sa Ràpita-Es Trenc?
Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 2765/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avaluacions externes en matèries instrumentals bàsiques.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2766/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla balear de natura 2015. (Mesa de 18 d'abril de
2012).
RGE núm. 2767/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
connectivitat aèria d'Eivissa. (Mesa de 18 d'abril de 2012).

Q)

RGE núm. 2768/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou sistema integral de gestió de projectes. (Mesa de 18
d'abril de 2012).

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

RGE núm. 2769/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Museu monogràfic del Puig d'Es Molins d'Eivissa. (Mesa de 18
d'abril de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Sr. Aguiló, com pensa el Govern garantir la sostenibilitat i
el finançament adequat dels serveis públics per garantir l'estat
del benestar?

RGE núm. 2770/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reordenació de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2771/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protecció de la posidònia. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2772/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoracions del document "Temas candentes del turismo para
2012". (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2773/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanya de prevenció de riscos laborals. (Mesa de 18
d'abril de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
A la vista de l'alt cost d'algunes de les aficions dels membres
de la Casa Reial, no creu el Govern que ha arribat el moment de
reduir dràsticament les partides de doblers públics destinades al
manteniment del Palau de Marivent, que enguany arriben a 1,7
milions d'euros?

RGE núm. 2774/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de finançament. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2775/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada
en matèria de salut. (Mesa de 18 d'abril de 2012).

1877

Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

RGE núm. 2776/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a salut pública. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2777/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actes
públics. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2778/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
massificació a les aules. (Mesa de 18 d'abril de 2012).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Té previst el Govern de les Illes Balears instaurar proves
d'avaluació externes en matèries instrumentals bàsiques al final
de cada etapa educativa als centres escolars públics i concertats?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

RGE núm. 2779/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sortir de la crisi. (Mesa de 18 d'abril de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2780/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema d'ensenyament trilingüe. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins són els objectius del Pla balear Natura 2015, redactat
per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per
a la gestió dels parcs i finques públiques de les Illes Balears?

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

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sr. Gómez, per quin motiu les banderes dels edificis
institucionals van onejar a mig pal durant les festes de Setmana
Santa?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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De quina forma pensa el Govern de les Illes Balears fer front
a les inquietuds d'Eivissa en relació amb la seva connectivitat
aèria?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quins actuacions durà a terme el Govern en matèria de
protecció de la posidònia per a aquest estiu?

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

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Maria Virtuts Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Què suposa el nou sistema integral de gestió de projectes
que s'ha posat en marxa des de la Conselleria de Presidència?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quan està prevista la reobertura del Museu monogràfic del
Puig d'Es Molins?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme de les
conclusions del document "Temas candentes del turismo para el
2012" que fou presentat recentment?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què suposarà la reordenació de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears escomesa pel Govern
de les Illes Balears per tal d'adaptar-la a la realitat?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Quins objectius té la Vicepresidència Econòmica mitjançant
la nova campanya de prevenció de riscs laborals?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què suposaran per a les Illes Balears les darreres mesures
adoptades entorn al finançament dels crèdits i deutes dels
empresaris de les Illes Balears?
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Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Quines són les indicacions donades pel Govern central a la
nostra comunitat a la reunió de dia 18/04/2012 en matèria de
salut, per donar compliment a la retallada dels 10.000 milions
d'euros a tot l'estat?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sr. Bosch, és possible que massificar les aules no suposi un
deteriorament de la qualitat de l'ensenyament?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Sra. Castro, creu vostè que la societat balear port estar
segura amb vostè al font de la salut pública?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Sr. President, creu vostè que sortirem de la crisi impulsant
una nova balearització?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Què sent el conseller d'Educació i Cultura quan el Sr.
President d'aquesta comunitat es escridassat als actes públics?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

De quina manera pensen dur a terme, de cara al proper curs,
la implantació d'un sistema d'ensenyament trilingüe?
Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2644/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a directrius
dels serveis informatius, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2645/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractació de productes audiovisuals, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
de la Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2646/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de
les retallades als informatius, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2647/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris per
a l'emissió de pelAlícules, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pluralitat i independència a IB3, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears
de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2659/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
delegacions de l'ens públic a les altres illes, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
de la Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2660/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació d'IB3 a la Maremostra Ocean International Film
Festival, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).

(Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2664/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps que
ocupen els serveis informatius, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2665/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de les audiències, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari de la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 12 d'abril de 2012).
Palma, a 17 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quines són les directrius dels serveis informatius d'IB3 TV
per donar cobertura als diferents actes d'actualitat política?
Palma, a 11 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 2661/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei públic del programa "Tots donam una mà", a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears
de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2662/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació d'IB3 a la pelAlícula "El perfecto desconocido", a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears
de 12 d'abril de 2012).
RGE núm. 2663/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos
publicitaris, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina part del pressupost pensa destinar l'EPRTVIB a la
contractació de productores audiovisuals de les Illes Balears
durant l'any 2012?
Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Quines actuacions preveu la Direcció General d'IB3 per tal
de garantir una major participació de les delegacions de l'ens
públic a Menorca, Eivissa i Formentera?

C)
Palma, a 12 d'abril de 2012.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
En quina mesura afectaran les retallades obligades pels
ajustats pressuposts de IB3 als informatius?

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)

Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina és la participació d'IB3 a Maremostra Ocean
International Film Festival el mes de maig?

D)
Palma, a 12 d'abril de 2012.
La diputada:
Roma Maria Bauzá i Colom.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quins criteris se segueixen per decidir l'emissió de
pelAlícules a IB3 Televisió?

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
H)

Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina funció de servei públic realitza el programa Tots
donam una mà amb diferents entitats?

E)
Palma, a 12 d'abril de 2012.
La diputada:
Roma Maria Bauzá i Colom.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Com es pensa garantir la pluralitat i la independència de la
direcció d'IB3 amb l'actual composició del consell de direcció?

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I)

Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina ha estat la participació d'IB3 Televisió a la pelAlícula
El perfecto desconocido?

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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 12 d'abril de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina ha estat l'evolució del nivell d'ingressos publicitaris
del primer trimestre de 2012 en comparació amb el de 2011?
Palma, a 12 d'abril de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin temps ocupen actualment els serveis informatius dins
la graella d'IB3 Televisió?
Palma, a 12 d'abril de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina ha estat l'evolució de les audiències a IB3 durant l'any
2012 en comparació amb els anys anteriors?

RGE núm. 2444/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canviar els
topònims de les nostres illes a una forma castellana, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2445/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Serra de
Tramuntana, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a delegat del Govern de les Illes Balears a
Formentera, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2481/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a personal acomiadat per mor de la
reestructuració del sector públic instrumental, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2482/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció de la partida del pressupost
general de l'Estat destinada a la subvenció de residents no
peninsulars, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2572/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Conferència de presidents, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2602/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a edifici annex a Son Espases, a contestar
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 18 d'abril de 2012).
RGE núm. 2603/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a balança fiscal, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 18 d'abril de
2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 12 d'abril de 2012.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
M)
RGE núm. 2443/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a oficina avaluadora pública, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 18 d'abril de
2012).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quan i com pensa el Govern crear, regular i dotar l'oficina
d'avaluació pública?
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Palma, a 30 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quins criteris ha aplicat la Conselleria de Presidència a
l'hora de decidir el personal acomiadat arran de la
reestructuració del sector públic instrumental?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

En opinió del conseller d'Administracions Públiques, en què
permetrà "l'accés a persones més ben qualificades" a
l'administració el fet de permetre canviar els topònims de les
nostres illes a una forma castellana?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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
Cultura, Educació i Esports.
Quines iniciatives pensa impulsar des del Govern, com a
membre del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial,
per tal de posar en valor la declaració de la Serra de Tramuntana
com a Patrimoni de la UNESCO ren la categoria de paisatge
cultural?
Palma, a 2 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Considera el conseller Sr. Gómez una decisió respectuosa
amb la voluntat democràtica del poble de Formentera i lleial
amb les institucions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, designar com a delegat del Govern balear a Formentera
el cap de l'oposició a la màxima institució insular?
Palma, a 3 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears de
la reducció en el pressupost general de l'Estat de 65 milions
d'euros a la partida destinada a la subvenció de residents no
peninsulars?
Palma, a 3 d'abril 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quan preveu el Govern de les Illes Balears convocar la
Conferència de presidents i quin contingut li pensa donar?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant a
l'edifici residencial annex a l'Hospital de Son Espases, destinat
als pacients que han de seguir un tractament hospitalari de llarga
durada i tenen el seu lloc de residència fora de Mallorca?
Palma, a 10 d'abril 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears de
les darreres dades sobre la balança fiscal de les Illes Balears?
Palma, a 10 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2677/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al
reconeixement i la compensació de la insularitat, amb
tramitació pel procediment d'urgència. (Mesa de 18 d'abril de
2012).
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Motivació del procediment d'urgència: atesa la importància
que les mesures de reconeixement i compensació de la
insularitat tenen per a la nostra comunitat autònoma, es fa
necessari un pronunciament de la cambra el més aviat possible
sobre aquest assumpte.
Les regions insulars de la Unió Europea presenten
característiques i particularitats comunes que es manifesten amb
caràcter permanent i les distingeixen dels territoris continentals.
Mitjançant l’article 174 del Tractat de Lisboa, els territoris
insulars han aconseguit un reconeixement pels desavantatges
que pateixen, que exigeixen una especial atenció.
En el transcurs de la jornada celebrada a Palma el passat 17
de febrer, organitzada pel Comitè Econòmic i Social Europeu
(CESE) i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Mallorca, amb la colAlaboració del Govern de les Illes Balears,
va ser analitzat i debatut el Projecte de dictamen sobre
problemes específics de les Illes, avui en procés de redacció pel
CESE. En aquesta sessió van ser presentades les actuacions que
impulsa el Govern de les Illes Balears i també va ser estudiats
els criteris de la xarxa Insuleur, integrada per les cambres de
comerç insulars de la Unió Europea.
El 28 de març va ser aprovat aquest document en la sessió
plenària del CESE. Aquest dictamen orientarà les institucions
de la UE en el tractament de les regions insulars i serà tingut en
compte en la reassignació de fons i estratègies de la Comissió
Europea durant el període 2014-2020.
Entre altres qüestions cabdals per a les Illes Balears cal
esmentar que la definició del concepte d'illa que utilitza avui la
Unió Europea resulta inadequada, per la qual cosa cal que es
revisi i s'actualitzi, tot tenint en compte les noves realitats d’una
UE que inclou estats membres insulars.
El Govern balear va redactar i presentar el document
d’iniciatives, propostes i mesures titulat Propuestas del
Gobierno de las Islas Balears para que la Unión Europea
tenga en cuenta la insularidad, per aconseguir un millor
reconeixement i una més adequada compensació dels costs de
la insularitat a les Balears.
Posteriorment, el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern balear va demanar, el passat dia 9 de març
a Palma, al comissari europeu d’Agricultura i Desenvolupament
Rural, Dacian Ciolos, que la reforma de la Política Agrària
Comuna (PAC) inclogui un règim específic per a les Illes
Balears, reconegui el fet de la insularitat com un desavantatge
competitiu i prevegi condicions especials similars a les que ja
s’apliquen avui a les illes de l’Egeu, les Açores, Madeira, els
territoris francesos d’ultramar i les illes Canàries.
L’informe lliurat pel conseller Gabriel Company al
comissari Ciolos demostra les diferències entre la Península i
les Balears en qüestions com el cost de l’alimentació per al
bestiar, els fertilitzants o el combustible, la qual cosa
repercuteix directament en els preus que cobren els agricultors
i ramaders pels seus productes, i impedeix que el sector primari
pugui competir en el mercat en igualtat de condicions.
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El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el suport a les
iniciatives, propostes i mesures presentades pel Govern de les
Illes Balears al Projecte de dictamen sobre problemes específics
de les Illes, que redacta el Comitè Econòmic i Social Europeu.
2. El Parlament de les Illes Balears valora de forma positiva
i s’adhereix a la ferma posició de reclamació política del
Govern de les Illes Balears per aconseguir un millor
reconeixement i una més adequada compensació dels costs de
la insularitat a les Balears.
3. El Parlament de les Illes Baleares dóna suport a la petició
formulada pel conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
al comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural de la Unió
Europea per tal que la reforma de la Política Agrària Comuna
(PAC) inclogui un règim específic per a les Illes Balears que
reconegui el fet de la insularitat com un desavantatge
competitiu.
4. El Parlament de les Illes Balears estalona la reclamació
del Govern de les Illes Balears per aconseguir que el règim
específic de la PAC per a les Balears prevegi condicions i
compensacions similars a les que s’apliquen a altres regions
insulars de la Unió Europea, amb l’objectiu que els agricultors
i ramaders de Balears puguin competir en igualtat de
condicions.
Palma, a 13 d'abril de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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El projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat
incorpora una pujada de les taxes aeroportuàries per a l’any
2012, la qual cosa perjudica els ciutadans de les Illes Balears,
tant com a residents, ja que l’avió és un mitjà de transport
necessari per sortir de les illes, com per la seva economia,
lligada al turisme.
L'Aliança per l'ExcelAlència Turística Exceltur ha valorat
l'increment de taxes aeroportuàries de 2012 com
"desproporcionada", que podria provocar a l'aeroport de Son
Sant Joan la pèrdua de fins a 268.567 turistes.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
l’Estat que la Llei dels pressuposts generals per a l’any 2012 no
estableixi cap increment de les taxes aeroportuàries que
s’apliquen als aeroports de les Illes Balears, atenent la seva
especificitat, tant econòmica com social.
2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
espanyol que hi hagi un tractament especial per als aeroports
insulars, atenent la seva especificitat, tant econòmica com
social, i s’estableixin diferents categories de taxes, distingint
entre taxes en temporada d’estiu i taxes en temporada d’hivern
per ajudar la desestacionalització turística.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
que la futura Llei de modernització dels aeroports espanyols
declari com a societats de gestió individual els aeroports de les
Illes Balears i que s’hi apliqui un sistema tarifari propi, que
permetrà establir distints preus pels diferents serveis que es
donen a un aeroport.
Palma, a 11 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2655/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a taxes aeroportuàries, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 18 d'abril
de 2012).

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

Palma, a 18 d'abril 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
comissió.

A la Pregunta RGE núm. 3544/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a ajudes i
subvencions a les activitats culturals (III). (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre de 2011).
Per què les subvencions previstes per a aquest any no es
publiquen i afecten a tots els projectes com la Nit de l'Art, la
Setmana del Llibre en Català, la Fira del Llibre, la Fira del
disc, la Fira de Manacor, l'Espai Mallorca, etc.?
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No hi ha cap partida de subvencions ni doblers disponibles
per cobrir aquestes activitats.
No s'han publicat subvencions perquè no s'han concedit.
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3548/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a ajudes i
subvencions a les activitats culturals (I). (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre de 2011).
Què pensa fer la Conselleria de Cultura del Govern de les
Illes Balears amb les ajudes i subvencions a les activitats
culturals durant el 2011, com la Nit de l'Art, la Setmana del
Llibre en Català, la Fira del Llibre, la Fira del disc, la Fira de
Manacor, l'Espai Mallorca, etc.?
Quan va entrar el nou equip de govern no hi havia reserva de
crèdit pressupostari, per tant no es varen poder treure
convocatòries de subvencions al 2011.
Es varen cercar noves línies de colAlaboració d'altres
institucions (COFUC, Ministeri de Cultura, Institut Ramon
Llull).
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

-creació d'una plataforma de difusió específica per a les arts
escèniques,
-anada de tècnics a les fires i festivals.
b. Programació d'activitats de gran qualitat a diversos
escenaris del món.
A més, en aquesta legislatura ens centrarem en:
- Diversificació d'escenaris: s'ha detectat una demanda
creixent de productes culturals de les Illes Balears a Amèrica,
especialment dins el mercat iberoamericà. Per aquesta raó
s'apostarà per potenciar la presència a països com Brasil i
Argentina.
- Nous formats: un dels àmbits en què la producció de les
Illes destaca és la producció audiovisual. es treballarà per donar
a conèixer aquest treball amb la colAlaboració d'alguns dels
agents més destacats de l'audiovisual, com ara el LADAT i
productores.
- Fer especial incidència en les accions culturals paralAl3les
a les fires turístiques arreu del món.
Àrea de literatura i pensament
La seu de Palma de l'IRL treballa en les següent línies:
1. Accions internes:
a. Actualització constant de dades sobre les novetats
editorials de les Balears i intercanvi d'informació sobre seus per
potenciar la possibilitat d'accions conjuntes.
b. Estudi de les traduccions ja fetes i detecció de títols que
tinguin possibilitats d'internacionalització.
c. Potenciar les eines de comunicació local per tal de fer més
visible el paper de l'IRL i donar a conèixer les eines
d'internacionalització de què disposa.
2. Accions externes:

C)
A la Pregunta RGE núm. 3551/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a activitats de
l'Institut Ramon Llull. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).
Quines activitats tenen previst desenvolupar amb l'Institut
Ramon Llull durant el que queda de 2011 i el 2012?
Activitats de l'Institut Ramon Llull 2012
Àrea de creació
La seu de Palma de l'Institut Ramon Llull treballa en les
següents línies:
1. Accions internes:
a. Actualització constant de dades sobre els productes i
artistes de les Balears i intercanvi d'informació per potenciar la
possibilitat d'accions conjuntes.
b. Potenciar les eines de comunicació local per tal de fer més
visible el paper de l'IRL i donar a conèixer les eines
d'internacionalització de què disposa.
2. Accions externes:
a. Establir contactes amb programadors i crítics estrangers;
assegurar presència dels agents estrangers a les activitats
culturals més rellevants de les Illes Balears:
-invitació de programadors a les fires i festivals,
-invitació de premsa especialitzada a actes rellevants,

a. Establir contactes amb editors i crítics estrangers;
assegurar presència dels agents estrangers a algunes trobades
rellevants que tinguin lloc a les Illes Balears.
b. Assegurar activitats de promoció que acompanyin l'edició
de les obres.
c. Fomentar la traducció de fragments d'obres a través de
convocatòries de concurrència.
d. Fomentar la traducció d'obres literàries i de pensament de
les Illes Balears a través de les convocatòries de concurrència.
e. Programació d'activitats de difusió de la literatura i del
pensament de les Illes Balears a diversos escenaris del món.
f. Desenvolupar accions en colAlaboració amb la Universitat
de les Illes Balears.
Àrea de llengua i universitats
L'IRL es marca com a objectius immediats:
a. Millorar la repercussió i l'experiència pedagògica del
Campus d'Artà.
b. ColAlaborar amb la Universitat de les Illes Balears en
diversos àmbits i en l'elaboració del programa acadèmic del
Campus d'Artà.
c. ColAlaborar activament en la programació d'activitats als
lectorats de l'IRL.
i a llarg termini:
d. Ampliar el coneixement de la llengua i cultura de les Illes
Balears fora de les nostres fronteres.
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Activitats a la seu de Palma
- Presentació de llibres a la seu de l'IRL de Palma.
- Altres esdeveniments.
Convocatòries públiques d'ajuts
Subvencions per a:
- promoció de la literatura,
- traducció d'obres,
- residències de traductors,
- desplaçaments d'artistes,
- desplaçaments d'escriptors,
- presentacions de pelAlícules i documentals,
- seminaris i activitats de reflexió,
- promoció d'activitats del pensament.
Palma, 3 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació

F)
A la Pregunta RGE núm. 3556/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a biblioteca i museu
de Menorca al Consell de Menorca. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
Quines accions ha realitzat el Govern de les Illes Balears
per tancar els traspassos pendents amb la biblioteca i el museu
de Menorca al Consell de Menorca?
Totes les actuacions en aquest sentit s'han dut a terme a
través de les prescripcions establertes a la Llei 3/2011, de 25 de
març, de delegació de competències al Consell Insular de
Menorca de les facultats que, com a administració gestora,
exercia fins ara l'Administració de la CAIB en relació amb
aquests dos centres culturals de titularitat estatal.
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 3552/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Espai Octubre de
València (II). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).
Tenen previst renovar aquest conveni en el 2012? Tenen
previst fer-hi activitats al centre expositiu de l'Espai Octubre?
No hi ha inconvenient per part del Govern de les Illes
Balears per renovar aquest conveni.
Sempre que la disponibilitat pressupostària ens ho permeti
continuarem proposant activitats per dur a terme a l'Espai
Octubre de València.
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3553/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a xarxa per a la
música i les arts. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 484/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pressupost
assignat per la conselleria al Centre de la Mar a Menorca.
(BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).
Quin és el pressupost assignat per la conselleria al Centre
de la Mar a Menorca per al 2012?
El Centre de la Mar a Menorca no ha tingut mai partida
pròpia pressupostària. Fins el 2011 s'ha encarregat de les seves
despeses originades la secretaria de l'anterior conselleria de
Turisme i Treball, i qualque despesa menor, així com els cursos
homologats de l'Escola Nàutica Pesquera de l'any 2011 i altres
actuacions, s'han tramitat contra el pressupost de la Direcció
General de Planificació Estratègica d'aquesta conselleria.
Amb la propera conversió del Centre de la Mar de Menorca
en Centre Nacional de Referència de Nàutica es regularitzarà
aquesta situació i el centre tindrà un pressupost adient a les
seves necessitats.
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Té previst el Govern de les Illes Balears mantenir la xarxa
entre illes per a la música i les arts escèniques que funciona en
l'actualitat?
El Govern té previst mantenir els intercanvis entre les illes
per a la difusió i promoció de la cultura abraçant tots els àmbits
de la cultura (arts plàstiques, literatura, música, dansa, teatre,
cinema i audiovisuals).
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1129/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a retallades oferta
formativa Escola de Formació de Persones Adultes. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).
Ha hagut de retallar, l'Escola de Formació de Persones
Adultes, l'oferta formativa del curs 2011-2012, oferta ja
iniciada, a causa de la retallada de l'aportació del Govern a
l'escola?

1888

BOPIB núm. 43 - 20 d'abril de 2012

L'Escola de Formació de Persones Adultes de Maó no ha
hagut de retallar l'oferta formativa per al curs 2011-2012.
Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1577/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a convenis de
carreteres. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
Creu el Govern que els signats dels successius convenis de
carreteres varen ser "beneits"?

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1132/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació Escola de
Formació de Persones Adultes (II). (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).

No. Els convenis administratius constitueixen un mitjà de
colAlaboració interadministrativa i un instrument de relació
convencional entre administracions públiques mitjançant el qual
les parts s'obliguen al compliment de determinades prestacions.
Marratxí, 29 de març de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Quins espais té en estudi el Govern de les Illes Balears per
ubicar l'Escola de Formació de Persones Adultes de Maó?
La conselleria treballa i valora diverses possibilitats per
poder donar resposta a les necessitats actuals i futures de
l'escola, ha de partir del consens i l'acord entre els diferents ens
implicats.
Palma, 23 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1138/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació Escola de
Formació de Persones Adultes. (BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012).
Té, el Govern de les Illes Balears, un decisió presa quant
a la ubicació de l'Escola de Formació de Persones Adultes de
Maó?
El Govern de les Illes Balears encara no té una decisió presa,
estam estudiant diferents possibilitats en colAlaboració amb
l'Ajuntament de Maó i el Consell Insular de Menorca.
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1354/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sisena hora
lectiva. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
Quines conseqüències tendrà sobre la jornada escolar la
incorporació d'una sisena hora lectiva?
La incorporació de la sisena hora lectiva està enfocada
principalment a reforçar les àrees instrumentals (llengües i
matemàtiques).
Palma, 30 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 1619/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a conveni del
Govern amb l'IDAE. (BOPIB núm. 39 de 23 de març de 2012).
Quina és l'execució del conveni del Govern de les Illes
Balears amb l'IDAE corresponent al 2011?
El Govern de les Illes Balears disposa de dos convenis de
colAlaboració amb l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de
l'Energia (IDAE): el Conveni Marc de colAlaboració-Pla d'acció
2008-2012, per a la definició i posada en pràctica de les
actuacions contemplades en el Pla d'acció de l'estratègia i
eficiència energètica, i el Conveni de colAlaboració per al foment
de les energies renovables.
Respecte al primer conveni, d'estalvi i eficiència energètica,
el grau d'execució ha estat del 88,4% respecte al Pla de treball
corresponent a l'any 2011, que varen deixar dissenyat i tancat
els responsables del govern anterior. En concret, es varen
planificar 2,5 milions d'euros dels quals existeixen compromisos
de despesa per un import de 2.280.511,45 euros, la resta, fins a
la xifra total, són renúncies dels interessats o convocatòries que
no s'han cobert en la seva totalitat.
Respecte al conveni sobre energies renovables, que ha estat
responsabilitat de l'actual executiu, el grau de compliment és del
cent per cent ja que s'han rebut solAlicituds de subvencions per
import de 3.867.301 euros dels quals es concediran 2.275.000
euros, que és l'import màxim de la convocatòria. El nombre de
projectes presentats és de 460.
En comparació amb la convocatòria de l'any anterior amb un
pressupost d'1.925.950 euros, es varen concedir subvencions per
un import de 863.059 euros, el que suposa un augment del
163% respecte del 2010.
Palma, 2 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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N)

defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per
a l'acció de govern.

A la Pregunta RGE núm. 1791/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a consum
de drogues. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Quines accions realitza el Govern per sensibilitzar els joves
contra l'abús del consum de drogues?
La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats colAlabora
amb la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social en el
marc del Pla d'addiccions i drogodependències de les Illes
Balears (PADIB) i també amb els consells insulars de tal forma
que ha participat en les comissions redactores dels plans insulars
sobre drogodependències de Menorca i Eivissa i actualment
participa en la del Consell Insular de Mallorca.
Palma, 3 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 2548/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Turisme i Esports.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Turisme
i Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar
sobre la situació del transport aeri.
Així mateix, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i amb la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que la compareixença
de què es tracti es tramiti per aquest procediment.

RGE núm. 2493/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptar la
compareixença del Sr. Conseller de Presidència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril 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 compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre la primera fase
del projecte de reestructuració del denominat sector públic
instrumental de la comunitat autònoma que preveu
l'acomiadament de 400 treballadors, aprovat pel Consell de
Govern de dia 30 de març.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 2494/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptar la
compareixença del Sr. Delegat del Govern de les Illes Balears
a l'illa de Formentera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2012, 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 compareixença del Sr. José Alcaraz, delegat del
Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera, per tal de
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Escrit RGE núm. 2567/12, presentat pel Govern de les Illes
Balears, mitjançant el qual es tramet el Decret Llei 4/2012, de
30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 47, de dia 31 de març de 2012, el Decret Llei
4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries per a la reducció
del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
d'abril de 2012, se'n dóna per assabentada del contingut i del fet
que, conformement amb l'establert als articles 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el debat i la votació de totalitat
per a la validació expressa pel Ple de la cambra, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació,
han estat inclosos a l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 17
d'abril de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES

B)

Escrit RGE núm. 2582/12, que solAlicita la reconsideració
de l'acord de la Mesa en relació amb l'admissió de la
tramitació pel procediment d'urgència del Projecte de llei RGE
núm. 1853/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2582/12,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, que
solAlicita la reconsideració de l'acord de la Mesa en relació amb
l'admissió de la tramitació pel procediment d'urgència del
Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB; i acorda
de trametre'l a la Junta de Portaveus perquè s'hi pronunciï,
conformement amb el que disposa l'article 32.2 del Reglament
de la cambra.
Un oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió del mateix dia, la Mesa es torna a reunir en
segona sessió del dia d'avui i n'adopta acord desestimatori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitucions a la Junta de Personal del Parlament de les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 d'abril de 2012, es dóna per assabentada dels escrits RGE
núm. 2568/12 i 2650/12, presentats per la Junta de Personal del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant els quals es comunica
la renúncia com a membres de la Junta del Sr. Jaume Riera i
Pou i del Sr. Jaume Cantallops i Nicolau, i la incorporació del
Sr. Joan Carles Mas i Cladera i de la Sra. Margarita Irene
Barceló i Vives.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 42, de 13 d'abril de
2012.
- Pàg. 1806 i 1820. Respostes a preguntes formulades en el
Ple, apartat Q)
On diu: RGE núm. 2114/12
Hi ha de dir: RGE núm. 2109/11
- Pàg. 1807 i 1824. Compareixences, apartat A)
On diu: RGE núm. 4276/12
Hi ha de dir: RGE núm. 4276/11
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