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AH) RGE núm. 3063/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficiaris del
programa Provacum. 1998

AI) RGE núm. 3064/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficiaris del
programa Proalfa. 1998

AJ) RGE núm. 3065/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a beneficiaris del
programa Proagro. 1999

AK) RGE núm. 3066/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (I). 1999

AL) RGE núm. 3067/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones engegades
(I). 1999
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AM) RGE núm. 3068/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones engegades
(II). 1999

AN) RGE núm. 3069/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a optimització de
recursos. 1999

AO) RGE núm. 3070/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni sobre
l'alfals. 1999

AP) RGE núm. 3071/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
organitzacions professionals agràries. 1999

AQ) RGE núm. 3072/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes d'ajudes
i subvencions per al sector primari. 1999

AR) RGE núm. 3073/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals que
s'ocupen de l'encefalopatia espongiforme bovina. 2000

AS) RGE núm. 3074/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals que
s'ocupen de la malaltia d'Aujeszky. 2000

AT) RGE núm. 3075/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals que
s'ocupen de les malalties de brucelAlosi de vacum i oví. 2000

AU) RGE núm. 3076/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del
producte local (I). 2000

AV) RGE núm. 3077/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció del
producte local (II). 2000

AX) RGE núm. 3078/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caiguda de vendes
de la sobrassada mallorquina. 2000

AY) RGE núm. 3079/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del
morrut roig (VII). 2000

AZ) RGE núm. 3080/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del
morrut roig (IV). 2001

BA) RGE núm. 3081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del
morrut roig (V). 2001

BB) RGE núm. 3082/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del
morrut roig (VI). 2001

BC) RGE núm. 3083/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir el servei
d'escorxador. 2001

BD) RGE núm. 3084/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del
morrut roig (I). 2001

BE) RGE núm. 3085/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del morrut
roig (II). 2001

BF) RGE núm. 3086/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc del morrut
roig (III). 2001

BG) RGE núm. 3087/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pèrdues acumulades
a SEMILLA per  Carn Illa. 2002

BH) RGE núm. 3088/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicacions sobre
el virus Schmsallemberg. 2002
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BI) RGE núm. 3089/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de vigilància
del virus Schmsallemberg. 2002

BJ) RGE núm. 3116/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb ONG
internacionals. 2002

BK) RGE núm. 3117/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (VIII). 2002

BL) RGE núm. 3118/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (IX). 2002

BM) RGE núm. 3119/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (X). 2002

BN) RGE núm. 3120/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (XI). 2003

BO) RGE núm. 3128/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (XII). 2003

BP) RGE núm. 3129/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatge a Suïssa (XIII). 2003

BQ) RGE núm. 3130/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a BrusselAles.
2003

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 3131/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous retalls.
2003

B) RGE núm. 3135/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Sa Ràpita-Es Trenc. 2003

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2941/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Caló d'En Boira a Cala Figuera. 2004

B) RGE núm. 2944/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura en sanitat
animal. 2004

C) RGE núm. 2945/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació de Carnilla.
2004

D) RGE núm. 3011/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a propostes del Govern de les Illes Balears en matèria de salut (I). 2004

E) RGE núm. 3012/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a propostes del Govern de les Illes Balears en matèria de salut (II). 2005

F) RGE núm. 3013/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a percentatge d'inversió en educació respecte de Suïssa. 2005

G) RGE núm. 3014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a tractament de la llengua al model suís. 2005

H) RGE núm. 3050/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de les costes de
les Illes Balears. 2005
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I) RGE núm. 3051/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVA súper reduït al sector
turístic. 2005

J) RGE núm. 3052/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebaixa fiscal per als
establiments oberts fora de temporada. 2006

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3109/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació dels retalls del Ministeri d'Educació a les Illes Balears.
2006

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2946/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a salut laboral. 2007

B) RGE núm. 2947/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa al dret de manifestació i les llibertats civils.
2008

C) RGE núm. 3017/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a participacions preferents. 2008

D) RGE núm. 3018/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a reconeixement de categoria laboral.
2009

E) RGE núm. 3045/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls del producte turístic de creuers als ports d'interès general
de les Illes. 2009

F) RGE núm. 3046/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme nàutic. 2010

G) RGE núm. 3047/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls d'una nova modalitat de formació professional de caràcter
dual. 2010

H) RGE núm. 3048/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a educació plurilingüe. 2011

I) RGE núm. 3049/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llei de l'accés a l'entorn de les persones amb discapacitats o malaltes
acompanyades de cans d'assistència. 2012

J) RGE núm. 3106/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport als treballadors fixos discontinus. 2012

K) RGE núm. 3107/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de la finca Son Real. 2013

L) RGE núm. 3108/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirar l'increment de taxes aeroportuàries dels pressuposts generals
de l'Estat. 2013

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3101/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social. 2014

B) RGE núm. 3102/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats. 2014

C) RGE núm. 3103/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2014

D) RGE núm. 3104/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats. 2014

E) RGE núm. 3105/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. 2014

F) RGE núm. 3132/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent, davant el Ple de la cambra, del
Sr. President del Govern. 2015
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3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2965/12 i 2949/12. 2015

B) Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 3121/12. 2015

4. INFORMACIONS

A) Renúncies al càrrec de vicepresident i vicepresidenta de diverses comissions. 2015

B) Adscripció de la diputada Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster al Grup Parlamentari Socialista. 2015

C) Canvis a diverses comissions. 2015

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012. 2016
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2565/12, relativa a Consell de Política Fiscal, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, RGE
núm. 2919/12, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que

històricament els pressuposts generals de l’Estat han deixat a
Balears a la cua en inversions per habitant, és per això que insta
el Govern de les Illes Balears a seguir fent les gestions
oportunes per tal que les inversions que rep la nostra comunitat
arribin a la mitjana estatal, tal i com marca l’Estatut
d’Autonomia.

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 esgotar totes les vies a fi de fer efectiu, si fos
necessari, el compliment de les inversions estatutàries no
previstes al projecte de pressuposts de l’Estat per a 2012.

4. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’apujada de les
taxes aeroportuàries als aeroports de les Illes Balears per al
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 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."

A la seu del Parlament, 2 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2677/12, relativa a mesures del Govern de
les Illes Balears per al reconeixement i la compensació de la
insularitat, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"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 Balears 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.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a donar suport a la petició del Govern de les Illes Balears,
formulada al comissari d’Agricultura i Desenvolupament Rural
de la UE, per tal que la nova PAC inclogui un règim específic
per a les Illes Balears i reconegui la insularitat com un
desavantatge competitiu per al nostre sector primari."

A la seu del Parlament, 2 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 344/12, relativa a reducció de les tasques
burocràtiques dels docents, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

B)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir al mínim imprescindible la quantitat de tasques
burocràtiques que duen a terme els docents, en benefici de la
dedicació específica a la docència."

A la seu del Parlament, 2 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2581/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de benestar social.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet.

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. Vicenç Thomàs i
José Ignacio Aguiló.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2597/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pressuposts i connectivitat de les Illes.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2767/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a connectivitat aèria d'Eivissa. (BOPIB núm.
43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig 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 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2777/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a actes públics. (BOPIB núm. 43, de 20
d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig 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 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2778/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a massificació a les aules.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2772/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoracions del document
Temas candentes del turismo para el 2012. (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig 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 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 43, de 20
d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril
de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2780/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sistema d'ensenyament
trilingüe. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2773/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya de prevenció de riscs
laborals. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril 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 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2905/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats polítiques.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril 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 2 de maig 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 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2771/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protecció de la posidònia.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril 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 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2775/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retallada en matèria de salut.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril 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 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2768/12, de
l'Hble. Sra. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou sistema integral de gestió
de projectes. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2774/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de finançament.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril 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 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2906/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a confiança en l'equip econòmic
del Govern. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24

d'abril de 2012, rebutjà els Punts 4, 6 i 8 de la Moció RGE núm.
2565/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Consell de Política Fiscal.(BOPIB núm. 34,
de 20 d'abril de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 25 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2017/12, relativa a prescripció
infermera, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a treballar d’acord amb el colAlectiu d’infermeria de
Balears -ColAlegi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears,
Associació d’Infermeria Comunitària, Facultat d’Infermeria de
la UIB, SATSE i Associació de Comares- el desenvolupament
de la prescripció infermera."

A la seu del Parlament, 2 de maig de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Maria Asunción Pons i Fullana.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.
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Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1407/12, relativa a nou
projecte de Reglament de la política pesquera comuna per al
sector pesquer de les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les

gestions ja iniciades per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears amb
l'objectiu de consensuar una posició conjunta, amb els consells
insulars i amb les confraries de pescadores de les Illes Balears,
respecte del nou reglament de la Política Pesquera Comuna
(PPC).

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions iniciades per la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears amb la
finalitat de neutralitzar els possibles impactes negatius de la
reforma de la Política Agrària Comuna (PAC 2014-2020) sobre
el sector agrícolaramader de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a gestionar davant el govern de la Nació que sigui
tinguda en compte i inclosa la realitat de la Mediterrània i
concretament de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar que la reforma de la Política Pesquera
Comuna inclogui un període transitori amb ajudes de la Unió
Europea per a la modernització de totes les estructures del
sector i la introducció de canvis tecnològics, amb l'objectiu de
reduir l'impacte sobre la flota i garantir la presencia dels seus
productes al mercat."

A la seu del Parlament, 3 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 1401/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned
i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
submergida i frau fiscal (I). (BOPIB núm. 36, de 9 de març de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 1402/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned
i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
submergida i frau fiscal (II). (BOPIB núm. 36, de 9 de març de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 1403/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned
i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
submergida i frau fiscal (III). (BOPIB núm. 36, de 9 de març de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 1404/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned
i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
liquidadores. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears el Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 25 d'abril de 2012, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2017/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a prescripció infermera. (BOPIB núm. 40, de
30 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 25 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 2021/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sistema d'arbitratge turístic. (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 26 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1394/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de gestió de l'art d'encerclament a les Illes Balears.
(BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 26 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1609/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a la pesca d'arts menors de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5775/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a català llengua vehicular als
mitjans de comunicació públics de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 26 d'abril de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 5776/11, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a formació del professorat.
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre els compromisos assolits al
Consell de Política Fiscal i les mesures a prendre (RGE núm.
1573/12 i 1594/12).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat de la directora
general d'Economia i Estadístiques, del director de l'Agència
Tributària de les Illes Balears, del director general de
Pressuposts i Finançament i del cap de Gabinet, informà sobre
el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller d'Administracions

Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre la política de formació de l'EBAP(RGE núm.
781/12).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, qui, acompanyat del gerent de
l'EBAP, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, d'acord amb el que disposa l'article 117 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 3121/12, de mesures urbanístiques per a l'execució
del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal.

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

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 27 d'abril de
2012, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Acord d'aprovació del Projecte de llei de mesures
urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal.

A proposta del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, el Consell de Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de mesures urbanístiques
per a l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal i, de conformitat amb
l'article 145 del Reglament de la cambra, solAlicitar a la Mesa
del Parlament que en proposi al Ple la tramitació directa i en
lectura única si ho creu convenient."

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

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
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A)
PROJECTE DE LLEI DE MESURES

URBANÍSTIQUES PER A L'EXECUCIÓ DEL
CENTRE INTERNACIONAL 
DE TENNIS RAFAEL NADAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En data 18 de febrer de 2011, el Consell de Govern va
autoritzar un protocol general de colAlaboració entre el Govern
de les IIles Balears, l'Ajuntament de Manacor, el Consell Insular
de Mallorca i el senyor Rafael Nadal Parera, en relació amb el
projecte per posar en marxa un centre de referència
internacional de tennis a la comarca de Manacor.

El 25 de març de 2011, el Consell de Govern va declarar
d'interès autonòmic la inversió per a la posada en marxa del
Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal, de conformitat
amb allò que disposa la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a l'impuls d'inversió a les Illes Balears.

En la solAlicitud del promotor, senyor Rafael Nadal Parera,
es justificava que la inversió econòmica projectada, que es
destinarà a l'execució de l'esmentat centre de referència de
tennis, té una indiscutible i especial rellevància per al
desenvolupament econòmic i social de la comarca de Manacor
i per extensió, de l'illa de Mallorca i de la resta de les Illes
Balears. Per això, la seva execució i funcionament es consideren
d'interès general per a les nostres illes i la seva posada en marxa
urgent, ja que el moment actual, tant des d'un punt de vista
esportiu com econòmic, necessita actuacions que dinamitzin la
vida social i econòmica de les nostres illes sempre que siguin
compatibles amb el seu desenvolupament sostenible.

S'assenyala que la construcció de noves instalAlacions
esportives té, considerada en si mateixa, un factor intrínsec de
reactivació econòmica de la zona on es construeixen aquestes
instalAlacions, en diversos vessants que van des de la
contractació de personal fins a l'adquisició i la utilització de
béns produïts o comercialitzats per indústries i comerços de
Mallorca.

Però més enllà d'aquests resultats intrínsecs i immediats,
l'impuls de l'esport en si implica efectes colAlaterals
importantíssims en la zona en la qual es produeix el dit impuls,
tant des del punt vista social, atès que augmenta la qualitat de
vida, com des del punt de vista econòmic, i tot això de manera
especialment rellevant en territoris en els quals l'oci i l'esport
són complements naturals de l'activitat econòmica prioritària, el
turisme, com és el cas de les Illes Balears.

Si a més es tracta de potenciar la formació esportiva d'alt
nivell, associada a la mestria de Rafael Nadal, la primera
conseqüència és la contribució al turisme de qualitat i a la
desestacionalització turística, amb efectes que s'estenen de
manera radial als restants sectors econòmics de la zona.

Descrit l'interès general de l'actuació, és necessari justificar
la idoneïtat dels terrenys que s'hauran de transformar
urbanísticament per acollir el centre.

En el protocol de març de 2011 es fa una descripció
detallada sobre la ubicació més adequada per al centre que, per
raons de coherència amb actuacions anteriors d'usos esportius,
es preveu que se situï als voltants de la Torre dels Enagistes de
Manacor, confrontant amb instalAlacions esportives existents.

Resten per tant justificats tant l'interès general de l'ús com
la idoneïtat de la ubicació pretesa.

En l'esmentat protocol es preveia com a instrument per fer
efectiva la transformació urbanística dels terrenys la tramitació
per part de l'Ajuntament de Manacor d'una modificació puntual
del Pla Urbanístic General que no ha obtingut encara l'aprovació
inicial i no hi ha previsions que aquest instrument pugui restar
operatiu a curt termini.

Transcorregut més d'un any des de la signatura del protocol
de març de 2011, la tramitació d'una llei vigent pel Parlament de
les Illes Balears és la forma més efectiva per oferir un impuls
decisiu al projecte.

La utilització d'aquesta via no és excepcional a la CAIB, un
cop acreditats l'interès general, la idoneïtat de la ubicació i la
urgència per iniciar I'execució. La Llei 2/1993, de 30 de març,
va possibilitar la tramitació i l'execució de la urbanització del
Parc Bit a Mallorca amb resultats satisfactoris.

Aquesta llei fixa els usos i els paràmetres urbanístics del
terreny on està previst que se situarà el centre, legitima, en tot
cas, la seva immediata executivitat i possibilita complir així
amb el protocol signat pel Govern el març de 2011 i la
corresponent declaració d'interès autonòmic de la inversió.

Article únic

1. Es qualifiquen com a sistema general destinat a acollir el
Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal els terrenys del
terme municipal de Manacor que es delimiten i s'ordenen en el
Màster Pla que figura a l'annex d'aquesta llei.

2. L'actuació de transformació que determina el Màster Pla
comportarà l'obligació de lliurament a l'Ajuntament de Manacor
del sòl lliure de càrregues d'edificació corresponent al 5% de
l'edificabilitat mitjana ponderada de l'actuació, que s'efectuarà
mitjançant una prestació econòmica compensatòria
que s'incorporarà al patrimoni municipal de sòl.

3. Les determinacions previstes en el Màster Pla de l'annex
s'imposen i vinculen directament al planejament urbanístic i
territorial. El promotor disposarà d'un termini màxim de 6 anys
(1 any per a la presentació dels projectes i 5 anys per a la seva
execució) per portar a terme la totalitat del projecte. Una vegada
acreditada la finalització total de les obres, el planejament
urbanístic i territorial necessàriament hauran d'incorporar les
determinacions d'aquesta llei en els instruments de planificació.

4 . Per a l'execució dels projectes concrets en l'àmbit qualificat
com a sistema general es declara l'exempció de:

a) L'avaluació d'impacte ambiental regulada per la Llei 11/
2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d 'impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.
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b) Els actes de control previ municipal de l'article 179 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i de l'article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril , reguladora de les bases de règim local, i resulta tan sols
necessària l'aprovació del o dels projectes per part del Govern
de les Illes Balears.

5. Amb I'aprovació prèvia dels projectes per part del Govern de
les Illes Balears, aquests es remetran a l'Ajuntament de Manacor
per a l'emissió d'informe previ, i s'hi haurà d'adjuntar el
document descriptiu de la cessió del sistema general d'espai
lliure públic i el document en què es valori la prestació
econòmica compensatòria a què fa referència l'apartat 2,
documents que així mateix han de rebre l' informe de
l'Ajuntament de Manacor. L'informe de l'Ajuntament s'emetrà
en el termini màxim de dos mesos.
6. El Govern de les Illes Balears, atès l'informe de l'Ajuntament
de Manacor i amb l'aportació prèvia pel promotor de I'escriptura
de cessió dels terrenys corresponents al sistema general d'espai
lliure públic i de l'aval o document que garanteixi a
l'Ajuntament de Manacor el cobrament de la prestació
econòmica compensatòria, procedirà a l'aprovació dels projectes
i a remetre'ls a l'Ajuntament de Manacor, degudament
diligenciats i juntament amb l'escriptura de cessió i l'aval o el
document abans citats.

Disposició final única

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d' haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

Annex

Màster pla d’ordenació del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal a Manacor

Índex

Memòria justificativa
01. Antecedents i justificació de la necessitat de
desenvolupament del Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal
02. Àmbit
03. Situació
04. Característiques de l’ordenació proposada
05. Paràmetres urbanístics
 

Memòria justificativa

01. Antecedents i justificació de la necessitat de
desenvolupament del Centre Internacional de Tennis
Rafael Nadal

Les normes subsidiàries vigents a Manacor van ser
aprovades el 14 de maig de 1980 i la seva revisió, mitjançant el
Pla General, està aprovada inicialment des del 30 de març de
2007, pendent de la seva aprovació provisional. El municipi de
Manacor compta amb el Catàleg de protecció del patrimoni
aprovat definitivament des del 4 de juliol de 1998.

El 20 de febrer de 2009, el Consell de Govern va adoptar
l’acord de declarar d’interès autonòmic les inversions que
s’indiquen a continuació:

 a) Les obres i actuacions que tenguin per objecte la construcció,
la reforma o l’ampliació d’infraestructures, i la dotació i
l’equipament d’instalAlacions esportives en general i, en
particular, les següents:
• Les obres i actuacions relatives a les instalAlacions i als

establiments esportius assenyalats en el pla coordinador
d’aquest tipus d’instalAlacions a què fa referència la Llei de
l’esport.

• Les obres i actuacions relatives a les instalAlacions i als
establiments esportius que es refereixin a l’alta competició
o tecnificació.

• Les obres i actuacions relatives a les instalAlacions del
Poliesportiu Príncipes de España, de l’Escola de Vela
Calanova i del recinte esportiu del Velòdrom de Palma.

• Les obres i actuacions en inversió que es duguin a terme
mitjançant l’Escola Balear de l’Esport.

b) Les obres i actuacions que tenguin per objecte la
construcció, la reforma o l’ampliació d’infraestructures, i la
dotació i l’equipament d’instalAlacions juvenils en general i, en
particular, les que afectin els albergs.

El 16 de juny de 2010 s’aprova la Llei 4/2010, de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears, que
determina que són inversions d’interès autonòmic les declarades
com a tals pel Govern de les Illes Balears per la seva especial
rellevància per al desenvolupament econòmic i social en el seu
àmbit territorial (article 4), i també estableix el procediment de
declaració i tramitació (article 5).

El 18 de febrer de 2011 se subscriu el protocol de
colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament
de Manacor, el Consell de Mallorca i el senyor Rafael Nadal
Parera per dur a terme un centre de referència internacional de
tennis. 

No és la primera vegada que les institucions públiques i el
senyor Rafael Nadal mostren un interès concurrent relatiu a la
promoció de l’esport en l’àmbit de les Illes Balears, com
demostren el protocol general de colAlaboració entre el Govern
de les Illes Balears, l’Ajuntament de Manacor i el senyor Nadal
de 9 de desembre de 2005 relatiu a la posada en marxa en els
terrenys municipals ubicats a la Torre dels Enagistes, d’ús
urbanístic i esportiu, d’una instalAlació esportiva, destinada
prioritàriament al tennis. La construcció de la primera fase
d’aquesta instalAlació l’ha realitzada el Govern de les Illes
Balears, a través de l’Escola Balear de l’Esport (EBE), consorci
que comparteix la responsabilitat i el control de la tecnificació
esportiva amb l’autoritat competent en l’àmbit balear. En virtut
del protocol de 9 de desembre de 2005 i l’acord plenari
corresponent de maig de 2006, els terrenys municipals citats van
ser cedits a la comunitat autònoma per un període de trenta
anys.

Després de la primera fase de l’equipament del centre
esmentat en el paràgraf anterior, consistent bàsicament en pistes
de tennis, l’actual context de dificultats financeres i de crisi ha
provocat la impossibilitat de completar la totalitat de les
instalAlacions inicialment previstes.
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La superació d’aquestes dificultats requereix la colAlaboració
entre totes les entitats que comparteixen o puguin compartir en
el futur tot un espai de caràcter esportiu.

Els voltants de la zona esportiva de la Torre dels Enagistes
constitueixen un sòl apte per crear un espai esportiu de
referència per a la promoció del tennis d’alt nivell.

Es considera convenient per a les Illes ubicar en aquest gran
espai d’ús esportiu el projecte de construcció i posada en
funcionament d’un centre esportiu de tennis de referència
internacional que portaria el nom de Rafael Nadal. Així doncs,
aquest centre naixeria de l’estreta vinculació d’un dels millors
esportistes de la història i amb un efecte immediat de convertir
tota la zona esportiva esmentada, la comarca de Manacor i, per
extensió, les Illes Balears i Espanya, en un referent mundial del
tennis. El senyor Rafael Nadal, tot i que ha tingut múltiples
ofertes per desenvolupar la capacitat de promoció i de formació
de tennistes a molts països diferents, considera prioritari
desenvolupar el seu primer projecte de centre internacional de
tennis a la terra que l’ha vist néixer i créixer.

En la solAlicitud de 21 de març de 2011 de la representació
del senyor Nadal referent a l’inici de la tramitació del projecte
del centre com a inversió d’interès autonòmic, es justifica que
la inversió econòmica en el projecte, que es destinarà a posar en
marxa el ja esmentat centre de referència de tennis, té una
indiscutible i especial rellevància amb vista al desenvolupament
econòmic i social de la comarca de Manacor i, per extensió, de
l’illa de Mallorca i de la resta de les Balears.

En primer lloc, s’assenyala que la construcció de noves
instalAlacions esportives té, considerada en si mateixa, un factor
intrínsec de reactivació econòmica de la zona on es construeixen
aquestes instalAlacions, en diversos aspectes que van des de la
contractació de personal fins a l’adquisició i l’ús de béns
produïts o comercialitzats per indústries i comerços de
Mallorca.

Però, més enllà d’aquests resultats intrínsecs i immediats,
l’impuls de l’esport en si implica efectes colAlaterals
importantíssims en la zona en què es produeix aquest impuls,
tant des del punt de vista social, perquè augmenta la qualitat de
vida, com des del punt de vista econòmic, tot això de manera
especialment rellevant en territoris on l’oci i l’esport són
complements naturals de l’activitat econòmica prioritària: el
turisme, com és el cas de les Illes Balears.

Si a més es tracta de potenciar la formació esportiva d’alt
nivell, associada a la mestria de Rafael Nadal, número u actual
del rànquing mundial, la primera conseqüència és la contribució
al turisme de qualitat i la desestacionalització turística, amb
efectes que s’estenen de manera radial a la resta de sectors
econòmics de la zona.

Tot això, efectivament, té una gran importància en època de
crisi econòmica com l’actual, en què s’han de valorar i potenciar
al màxim els esforços per contribuir a solucionar-la i a posar-hi
fi, ja que està en joc l’interès general. 

És evident que la iniciativa del Govern de les Illes Balears,
el Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Manacor i el senyor
Nadal suposa un clar impuls de l’economia de les Illes i de la
projecció futura d’aquestes en l’àmbit esportiu i turístic
internacional, de manera que queda justificat en si mateix.

Finalment, per al municipi suposa completar els
equipaments d’influència supramunicipal, format d’una banda
per l’hospital, amb la modificació del planejament per
ampliar-lo aprovada definitivament el 18 de desembre de 2009
(BOIB núm. 191, de 31/12/09) i, d’altra banda, pels jutjats
comarcals incorporats en l’article 9 de la Llei 10/2010, de 27 de
juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria de
reordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió
(BOIB núm. 115, de 05/08/10). D’aquesta manera, Manacor,
com a conseqüència de la seva situació territorial estratègica i
geogràfica, acollirà aquests centres d’influència comarcal bàsica
en matèria d’assistència sanitària i institucional i es completa
amb aquest important centre esportiu de referència internacional
que potenciarà no només les mateixes instalAlacions dins el seu
àmbit sinó també les existents en el sector urbà de la Torre dels
Enagistes.

02. Àmbit

2.1. Àmbit

L’àmbit d’actuació està integrat per les finques cadastrals
següents:

Superfícies cadastrals

Núm. Polígon ParcelAla Referència
cadastral

Superfície
(m2)

Percentat
ge (%)

1 34 36 07033A03400
0360000AB

17045 63,786 (1)

2 34 39 07033A03400
0390000AQ

10294 75,370 (2)

3 34 40 07033A03400
0400000AY

3945

4 34 41 07033A03400
0410000AG

1893

5 34 42 07033A03400
0420000AQ

5253

6 34 43 07033A03400
0430000AP

3576

7 34 44 07033A03400
0440000AL

1925

8 34 45 07033A03400
0450000AT

1861

9 34 46 07033A03400
0460000AF

4174

10 34 60 07033A03400
0600000AJ

1241 51,956 (3)

Total 51207

(1) Total finca cadastral: 26.722 m2. Superfície real: 17.045,01 m2

(2) Total finca cadastral: 13.658 m2. Superfície real: 10.294,15 m2

(3) Total finca cadastral: 2.389 m2. Superfície real: 1.241,53 m2
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Superfícies cadastrals i reals

Núm. Polígon Parcel. Referència
cadastral

Superfície
(m2)

Superfície
real (m2)

1 34 36 07033A03400
0360000AB

17045 17045

2 34 39 07033A03400
0390000AQ

10294 10294

3 34 40 07033A03400
0400000AY

3945 3726

4 34 41 07033A03400
0410000AG

1893 1884

5 34 42 07033A03400
0420000AQ

5253 521811

6 34 43 07033A03400
0430000AP

3576 3434

7 34 44 07033A03400
0440000AL

1925 1754

8 34 45 07033A03400
0450000AT

1861 1804

9 34 46 07033A03400
0460000AF

4174 4168

10 34 60 07033A03400
0600000AJ 1241 1241

Total 51207 50571

La superfície cadastral total de les finques és de 51.207,39
m2, i aixecant un plànol topogràfic de totes l’àmbit és de 50.571
m2. Dins aquest àmbit es crea una zona verda pública de cessió
gratuïta a l’Ajuntament de Manacor, paralAlela a la carretera de
Son Fortesa, amb una profunditat de 14 metres, la qual cosa
suposa una superfície de 3.126,45 m2, i queden per al
desenvolupament del Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal 47.444,55 m2.

03. Situació

Els terrenys en què es pretén desenvolupar el Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal limiten amb el sector de
sòl urbanitzable 1.26-2 (58.653 m2) de les vigents normes
subsidiàries del planejament de Manacor i amb el sòl urbà
desenvolupat per mitjà del pla parcial de la zona esportiva de la
Torre dels Enagistes, aprovat definitivament per la CPM el 13
de desembre de 1985 (BOCAIB núm. 7, de 28/02/86), i el
projecte d’urbanització aprovat definitivament el 10 de
desembre de 1987 (BOCAIB núm. 4, de 08/01/87). També
limita amb la carretera PMV-4015 de Manacor a Cales de
Mallorca.

04. Característiques de l'ordenació proposada

4.1. Zona verda

La integren els terrenys inclosos en una franja paralAlela a la
carretera de Son Fortesa (MA-4015), amb una amplada de 14 m,
amb una superfície total de 3.126,45 m², i anirà acabada amb
arbrat i plantes autòctones que no necessitin gran quantitat
d’aigua per al seu desenvolupament i manteniment.

A través d’aquesta zona verda es podran realitzar els passos
necessaris per a l’accés al Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal, des de la carretera de Son Fortesa (MA-4015).

4.2. Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal

Es planteja un equipament esportiu de primer nivell
internacional, que constarà de 4 àrees diferenciades:

1. Equipament esportiu a l’aire lliure
2. Equipament esportiu en recinte tancat
3. Equipament escolar/educatiu
4. Equipament residencial vinculat a l’ús esportiu

L’especificació d’aquestes àrees s’ha de fer en un capítol a
part d’aquest document.

La disposició d’aquesta ordenació respon al criteri d’ubicar
l’equipament esportiu tancat, en façana directa d’accés des de
la carretera de Son Fortesa, com a punt d’arribada i distribució
al conjunt. Es desglossa en dos edificis a l’efecte d’aplicació de
paràmetres edificatoris.

L’àrea d’equipament escolar/educatiu es disposa també en
aquesta façana i serveix d’element ròtula entre l’equipament
esportiu tancat i l’equipament residencial vinculat.

La resta d’àrea, majoritària en superfície, es destina a
equipament esportiu a l’aire lliure, i se n’indica el detall amb
posterioritat en aquest document.

El Centre es dissenya per acollir joves de qualsevol part del
món, entre 8 i 17 anys, que vulguin perfeccionar els seus
coneixements en la pràctica del tennis i ha de donar resposta
adequada per cobrir les necessitats que puguin plantejar-se.

La zona residencial està pensada perquè aquests joves es
trobin còmodes i puguin ser visitats pels seus familiars, al
mateix temps que grans mestres de tennis puguin venir amb els
seus equips a impartir els seus ensenyaments i a preparar els
seus compromisos esportius.

Es dissenya una zona esportiva tancada, necessària com a
complement d’un desenvolupament físic integral, gimnàs,
piscina climatitzada, espais de recuperació, etc.

No podem oblidar l’administració de tot el complex, així
com donar cabuda a la Fundació Rafael Nadal, i tot el tema
relacionat amb la medicina esportiva.

Estam dissenyant un centre per a gent jove en procés de
formació i aquesta no pot ser únicament esportiva; necessitam
un centre d’ensenyament internacional reconegut per completar
la formació acadèmica dels usuaris.

La resta són instalAlacions a l’aire lliure bàsicament
dedicades a la pràctica del tennis; es completa amb un camp de
futbol 7, com també amb una pista multiusos destinada a
l’entreteniment.
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05. Paràmetres urbanístics

Els principals paràmetres urbanístics de l’ordenació
proposada se xifren en:

— Separació a límits:
Qualsevol edificació haurà distanciar-se del límit de

parcelAla un mínim de 3 m. Queden excloses d’aquesta limitació
les pistes esportives a l’aire lliure.

— Alçada màxima edificatòria:
Qualsevol de les edificacions no superarà una alçada

reguladora màxima de 12 m, corresponent a PS + PB +2 PP
(planta soterrani + planta baixa + dues plantes pis).

L’altura reguladora màxima de 12 m es mesurarà des de
l’acabat del sòl de la planta baixa fins a sota del forjat sostre de
l’última planta.

— Ocupació en planta sota rasant:
Ocupació màxima sota rasant 40 %.
Definició de planta sota rasant: el paviment acabat de les

plantes baixes dels edificis se situarà com a màxim 1,50 m per
sobre del terreny natural.

— Ocupació en planta sobre rasant:
Ocupació màxima sobre rasant 25 %.

— Superfície màxima edificable sobre rasant:
Edificabilitat màxima 0,5 m²/m².
L’edificabilitat sota rasant no computa a efectes

d’edificabilitat.

— Nombre màxim d’unitats residencials:
 • 106 unitats, que es desglossen en:

           — Residencial no tutelada: 36 unitats
           — Residencial tutelada: 70 unitats

— Usos: 
S’admeten els usos següents:
1. Residencial: residència tutelada i règim diferenciat.
2. Comercial: botiga especialitzada.
3. Oficines: les pròpies de la Fundació Rafael Nadal i

administració.
4. Sales de reunió: restaurants, cafeteries, relació social.
5. Cultural: colAlegi, museu, sala de conferències.
6. Esportiu: camps per a la pràctica esportiva en locals

oberts o tancats.
7. Sanitari: centre mèdic.

Per a qualsevol altre paràmetre complementari, com també
les condicions d’estades i recintes, es regirà per les Normes
subsidiàries urbanístiques de Manacor.

Planimetria

http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/8/bopibs/CentroTenisNadal.pdf


BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012 1983



1984 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012



BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012 1985



1986 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012



BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012 1987



1988 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012



BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012 1989



1990 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012



BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012 1991

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3110/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2581/12, relativa a
política general en matèria de benestar social. (Mesa de 2 de
maig de 2012).

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
1581/12, relativa a política general en matèria de benestar
social, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a excloure als pacients del copagament dels serveis
sanitaris en el moment d’utilitzar-los. Ni sobre els serveis
d’atenció mèdica, ni sobre serveis hotelers, ni sobre
medicaments ni farmàcia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la cartera de serveis del Servei de Salut
de les Illes Balears i de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el dret a la protecció de la salut i a
l’atenció sanitària a tots els ciutadans espanyols i a tots els
ciutadans estrangers que resideixen entre nosaltres o ens visiten.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la Conselleria d’Educació dels recursos
suficients per oferir i garantir una educació pública de qualitat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar una escolarització efectiva, amb
programes de prevenció i contra l' abandonament i el fracàs
escolar, mitjançant l’ activació dels programes TISE i PROA.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el pressupost destinat ala Renda Mínima
d’Inserció Social amb una quantitat suficient per fer front a les
demandes previstes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectius de manera immediata els convenis
amb els ajuntaments per al manteniment dels centres de dia
municipals.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s’oposi a la participació directa de les persones
en part del cost de les valoracions necessàries per entrar al
sistema d’atenció a la dependència.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que reclami al Govern de l’Estat el manteniment
de les aportacions que feia al finançament de la Llei de
dependència al nivell acordat de finançament, per un valor de
283 milions i que a les Illes Balears suposaven 5 milions
d'euros, per atendre les persones en situació de dependència.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que doti amb suficiència la partida destinada a
pagar la nòmina de les ajudes econòmiques de la dependència.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2923/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (IV). (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 2924/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (V). (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 2925/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (VI). (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 2926/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (VII). (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 2927/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (VIII). (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 2928/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (III). (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 2929/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (II). (Mesa de 2 de maig de
2012).
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RGE núm. 2931/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (I). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 2932/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estudiants graduats en ESO. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 2933/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
població que compleix els 15 anys en el 2012. (Mesa de 2 de
maig de 2012).

RGE núm. 2948/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Sr. Jordi Llabrés. (Mesa
de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3009/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a personal administratiu als centres
públics d'educació infantil i primària. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3010/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a tasques burocràtiques dels
docents de les Illes Balears. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3015/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a tasques burocràtiques dels
docents de secundària. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3019/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Fira de la sípia i Fira nàutica.
(Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3020/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Fira de la sípia i Fira nàutica.
(Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3032/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes esportives (IV). (Mesa de
2 de maig de 2012).

RGE núm. 3033/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes esportives (V). (Mesa de 2
de maig de 2012).

RGE núm. 3034/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes esportives (VI). (Mesa de
2 de maig de 2012).

RGE núm. 3035/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes esportives (I). (Mesa de 2
de maig de 2012).

RGE núm. 3036/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes esportives (II). (Mesa de
2 de maig de 2012).

RGE núm. 3037/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajudes esportives (III). (Mesa de
2 de maig de 2012).

RGE núm. 3053/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
del personal d'infermeria. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3054/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (II). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3055/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (III). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3056/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (IV). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3057/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (V). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3058/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (VI). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3059/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (VII). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3060/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de zona
corresponent al PDRS. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3061/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Regulador de l'Agricultura Ecològica. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3062/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IGP de
l'oliva mallorquina. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3063/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris del programa Provacum. (Mesa de 2 de maig de
2012).
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RGE núm. 3064/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris del programa Proalfa. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3065/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris del programa Proagro. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3066/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (I). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3067/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
engegades (I). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3068/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
engegades (II). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3069/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
optimització de recursos. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3070/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
sobre l'alfals. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3071/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
organitzacions professionals agràries. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3072/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
d'ajudes i subvencions per al sector primari. (Mesa de 2 de
maig de 2012).

RGE núm. 3073/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals
que s'ocupen de l'encefalopatia espongiforme bovina. (Mesa de
2 de maig de 2012).

RGE núm. 3074/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals
que s'ocupen de la malaltia d'Aujeszky. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3075/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals
que s'ocupen de les malalties de brucelAlosi de vacum i oví.
(Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3076/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del producte local (I). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3077/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
del producte local (II). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3078/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caiguda de
vendes de la sobrassada mallorquina. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3079/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (VII). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3080/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (IV). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (V). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3082/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (VI). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3083/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir el
servei d'escorxador. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3084/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (I). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3085/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (II). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3086/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
del morrut roig (III). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3087/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pèrdues
acumulades a SEMILLA per  Carn Illa. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3088/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comunicacions sobre el virus Schmsallemberg. (Mesa de 2 de
maig de 2012).

RGE núm. 3089/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
vigilància del virus Schmsallemberg. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3116/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
ONG internacionals. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3117/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (VIII). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3118/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (IX). (Mesa de 2 de maig de 2012).



1994 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012

RGE núm. 3119/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (X). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3120/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (XI). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3128/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (XII). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3129/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a viatge a Suïssa (XIII). (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3130/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
BrusselAles. (Mesa de 2 de maig de 2012).

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin va ser el cost total del dinar en el qual va participar el
conseller d'Educació, Cultura i Universitats en el restaurant
Tristán de Port Portals el divendres 20 d'abril de 2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui es va fer càrrec del pagament del dinar en el qual va
participar el conseller d'Educació, Cultura i Universitats en el
restaurant Tristán de Port Portals el divendres 20 d'abril de
2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina solAlicitud o projecte de subvenció, patrocini o similar
es va fer arribar per l'entitat que va convidar el conseller
d'Educació, Cultura i Universitats a un dinar en el restaurant
Tristán de Port Portals el divendres 20 d'abril de 2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha accedit el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a l'ajuda solAlicitada per l'entitat que el va convidar
a un dinar en el restaurant Tristán de Port Portals el divendres
20 d'abril de 2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la via legal o reglamentària a la qual està sotmesa
la subvenció, el patrocini o similar que li va ser solAlicitada al
conseller d'Educació, Cultura i Universitats per part de l'entitat
que el va convidar a un dinar en el restaurant Tristán de Port
Portals el divendres 20 d'abril de 2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins varen ser els comensals en un dinar en el qual va
participar el conseller d'Educació, Cultura i Universitats en el



BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012 1995

restaurant Tristán de Port Portals el divendres 20 d'abril de
2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin conducte es va produir la invitació a un dinar en el
qual va participar el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
en el restaurant Tristán de Port Portals el divendres 20 d'abril de
2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina entitat va convidar a un dinar el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats en el restaurant Tristán de Port Portals el
divendres 20 d'abril de 2012?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre d'estudiants que s'han graduat en ESO a
tots els centres?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones compleixen els 15 anys enguany?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les funcions i el sou anual del Sr. Jordi Llabrés
en la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió de la Conselleria d'Educació quant a la
incorporació d'auxiliars administratius o administratius en els
centres públics d'educació infantil i primària de les Illes
Balears?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Considera el conseller que el PEC, el PAC, els informes de
seguiment o les proves d'avaluació són tasques "burocràtiques"
per als docents de les escoles de les Illes Balears?
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Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines tasques que actualment realitzen els docents dels
centres públics de secundària de les Illes Balears considera el
conseller que són "burocràtiques", prescindibles o innecessàries,
totalment o parcial?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears, en
forma de subvenció i de despeses assumides, a la Fira de la sípia
i a la Fira nàutica celebrades a Alcúdia els dies 21 i 22 d'abril?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears, en
forma de subvenció i de despeses assumides, a la Fira de la sípia
i a la Fira nàutica celebrades a Alcúdia els dies 21 i 22 d'abril?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2012 en concepte d'esdeveniments esportius
d'especial rellevància?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2011 als clubs esportius per la seva participació en
categoria nacional?

Palma, a 27 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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2012 als clubs esportius per la seva participació en
categoria nacional?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears a les
entitats esportives, detallada per entitat o administració
beneficiària, durant el 2011?
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Palma, a 27 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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears a les
entitats esportives, detallada per entitat o administració
beneficiària, durant el 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2011 en concepte d'esdeveniments esportius
d'especial rellevància?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha signat la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
o l'Ib-salut qualsevol tipus de compromís amb el Consejo
General de Enfermería de España o una altra entitats per
desenvolupar al formació del personal d'infermeria i donar
compliment a la normativa autonòmica de la prescripció
infermera?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

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

Quants alts càrrecs, personal eventual i/o funcionari han
assistit al viatge del president del Govern de les Illes Balears i
del conseller d'Educació, Cultura i Universitats a Suïssa,
realitzat a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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

Quin cost total ha tingut el viatge del president del Govern
de les Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias

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.

Quin cost total ha tingut el viatge del president del Govern
de les Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats realitzat a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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

Quin cost ha tingut el viatge del president del Govern de les
Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i Universitats a
Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012 en concepte de trasllat
dels alts càrrecs i acompanyants?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.



1998 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012

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

Quin cost ha tingut el viatge del president del Govern de les
Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i Universitats a
Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012 en concepte de
manutenció i dietes per al conjunt d'alts càrrecs i
acompanyants?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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

Quin cost ha tingut el viatge del president del Govern de les
Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i Universitats a
Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012 en concepte d'allotjament
per al conjunt d'alts càrrecs i acompanyants?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'aprovació es troba el pla de zona
corresponent al PDRS al qual feia esment a la seva resposta de
28 de setembre de 2011?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins temes ha tractat en les seves reunions amb el Consell
Regulador de l'Agricultura Ecològica?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A dia d'avui, en quin estat de tramitació es troba la IGP de
l'oliva mallorquina?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de beneficiaris del programa Provacum
a través de l'aprovació de gestió de pagament?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de beneficiaris del programa Proalfa a
través del sistema confirming?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de beneficiaris del programa Proagro a
través del sistema confirming?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quants alts càrrecs, personal eventual i/o funcionari han
assistit al viatge del president del Govern de les Illes Balears i
del conseller d'Educació, Cultura i Universitats a Suïssa realitzat
a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones ha engegat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de les empreses públiques que en
depenen?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de persones que ha engegat la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de les
empreses públiques que en depenen?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quins han estat els resultats de l'anàlisi de procediments
informàtics per a l'optimització de recursos i també per donar
millor servei als administrats que ens anunciava el 27 de gener
de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quins són els beneficis del conveni sobre l'alfals presentat
amb el batle de Campos?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quines ajudes té previst adjudicar la conselleria a les
organitzacions professionals agràries durant l'any 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

El Sr. President del Govern va anunciar que crearia
"programes d'ajudes i subvencions" per "impulsar el sector
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primari", excloent aquells finançats i/o impulsats pel Govern de
l'Estat o la UE. Quines línies pròpies ha pensat el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quins són els noms del 17 manescals que s'ocupen del
seguiment de l'encefalopatia espongiforme bovina? Indicau la
forma en què estan contractats per la conselleria.

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els noms del 15 manescals que s'ocupen del
seguiment de la malaltia d'Aujeszky? Indicau la forma en què
estan contractats per la conselleria.

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els noms del 17 manescals que s'ocupen del
seguiment de les malalties de brucelAlosi de vacum i oví?
Indicau la forma en què estan contractats per la conselleria.

Palma, a 26 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 denominacions de qualitat, en concret quines de les
entitats que les gestionen, rebran suport del Govern per a la
promoció del producte local durant l'any 2012?

Palma, a 26 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.

Quines accions concretes ha impulsat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la promoció del
producte local des de l'1 de gener del 2012 fins al dia d'avui
inclòs?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives ha tengut la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per tal d'evitar la caiguda de vendes de
sobrassada mallorquina enfront d'altres productes similars de
fora de la nostra illa?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

On s'han instalAlat els equips del sistema d'informació
geogràfica (SIG) per georreferenciar les palmeres afectades en
el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo rojo)?
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Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes trampes amb feromones s'han instalAlat i a quines
finques des del moment de la posada en marxa del Pla de xoc
del morrut roig (picudo rojo)?

Palma, a 26 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.

Quantes denúncies d'incompliment de les mesures
fitosanitàries obligatòries establertes per combatre la plaga s'han
produït des de la presentació del Pla de xoc del morrut roig
(picudo rojo)?

Palma, a 26 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.

En quin estat d'execució es troba la implantació d'un sistema
d'informació geogràfica (SIG) per georreferenciar les palmeres
afectades en el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo
rojo)?

Palma, a 26 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.

Quines mesures ha previst la Conselleria d'Agricultura per
tal de garantir el servei d'escorxador als ramaders de Mallorca
un cop anunciat el tancament de Carn Illa?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

A quantes persones han donat assessorament telefònic o
presencial en el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo
rojo)?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins propietaris han estat assessorats in situ en el marc del
Pla de xoc del morrut roig (picudo rojo)?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quina persona o persones duen a terme les xerrades de
divulgació de les mesures per combatre la plaga del morrut roig
en el marc del Pla de xoc del morrut roig (picudo rojo)?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.



2002 BOPIB núm. 45 -  4 de maig de 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines pèrdues ha acumulat SEMILLA amb la gestió de
Carn Illa durant el present any fins a data d'avui?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
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.

Assabentats que el Servei de ramaderia de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori conjuntament a
l'IBABSA han tramès diferents comunicacions sobre el virus
Schmsallemberg, a qui s'han transmès aquestes comunicacions?
Indicau nom i/o raó social.

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quines actuacions ha realitzar el personal de l'IBABSA en
la tasca de difondre el pla de vigilància i resta d'informació
sobre el virus Schmsallemberg entre els ramaders no associats?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quin és el deute que té el Govern amb les distintes ONG
relacionades amb la cooperació internacional?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius que pretenia el viatge del president
del Govern de les Illes Balears i del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius que pretenia el viatge del president
del Govern de les Illes Balears i del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis s'han obtingut per a l'educació de les Illes
Balears amb la realització del viatge del president del Govern de
les Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BN)
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 Presidència del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins beneficis s'han obtingut per a l'educació de les Illes
Balears amb la realització del viatge del president del Govern de
les Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda oficial del viatge del president del
Govern de les Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura
i Universitats a Suïssa a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda oficial del viatge del president del
Govern de les Illes Balears i del conseller d'Educació, Cultura
i Universitats a Suïssa a finals d'abril de 2012?

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'agenda oficial del viatge de la delegació del
Govern de les Illes Balears a BrusselAles del passat mes
d'octubre del 2011?

Palma, a 30 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3131/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
retalls. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 2 de
maig de 2012).

RGE núm. 3135/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Sa Ràpita-Es Trenc. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 2 de maig de 2012).

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins nous retalls suposa per als ciutadans de les Illes el pla
aprovat pel Govern el 30 d'abril?

Palma, a 30 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atendrà el Govern la multitudinària expressió popular
d'oposició a la declaració d'interès autonòmic a la urbanització
de Sa Ràpita?

Palma, a 30 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2941/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Caló d'En Boira a Cala Figuera, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 2944/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura
en sanitat animal, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 2945/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació
de Carnilla, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3011/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a propostes del Govern de les Illes Balears
en matèria de salut (I), a contestar davant la Comissió de Salut
pel procediment d'urgència. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3012/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a propostes del Govern de les Illes Balears
en matèria de salut (II), a contestar davant la Comissió de
Salut pel procediment d'urgència. (Mesa de 2 de maig de
2012).

RGE núm. 3013/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a percentatge d'inversió en educació
respecte de Suïssa, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tractament de la llengua al model suís, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3050/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja de les
costes de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3051/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVA súper
reduït al sector turístic, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3052/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebaixa
fiscal per als establiments oberts fora de temporada, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig
de 2012).

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comparteix el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori les declaracions del batle de Santanyí en el sentit que
caldria protegir el pinar del Caló d'En Boira a Cala Figuera?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu suficient la cobertura en matèria de sanitat animal que
es dóna actualment des de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines solucions pensa donar als problemes creats per la
liquidació de Carnilla?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut, pel
procediment d'urgència.
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Motivació de la solAlicitud d'urgència: El decret estableix
que totes les mesures entren en vigor el 30 de juny, per la qual
cosa és urgent que el Parlament conegui de primera mà quines
mesures s'elevaran al Consell Interterritorial i com s'aplicaran
a les Illes Balears.

El Reial Decret 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i la
millora de la qualitat i seguretat de les seves prestacions, en el
capítol II de la carta comuna de serveis del Sistema Nacional
de Salut, a l'article 2 modifica l’article 8 de la Llei 16/20023, de
la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, i
estableix que hi haurà: una cartera comuna bàsica de serveis
assistencials del Sistema Nacional de Salut; una de caràcter
comú suplementària i una Cartera comuna de serveis accessoris,
i que en el Consell Interterritorial s’establirà i acordarà la
cartera comuna.

Quines són les propostes que el Govern de les Illes Balears
proposarà per a la cartera comuna, quines per a la cartera
suplementària i quines per a la cartera de serveis accessoris?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Salut, pel
procediment d'urgència.

Motivació de la solAlicitud d'urgència: El decret estableix
que totes les mesures entren en vigor el 30 de juny, per la qual
cosa és urgent que el Parlament conegui de primera mà quines
mesures s'elevaran al Consell Interterritorial i com s'aplicaran
a les Illes Balears.

El Reial Decret 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents
per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i la
millora de la qualitat i seguretat de les seves prestacions, en el
capítol IV a l'article 4 s’afegeix un article 94 bis que indica “El
importe de las aportaciones que excedan estos montos
(referint-se al punt 6) será objeto de reintegro por la
comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad
màxima semestral.”

Com pensa la Conselleria de Salut aplicar aquest article 4?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conseqüències creu el Sr. Conseller que té sobre el
sistema educatiu que Suïssa destini a inversió educativa, en
percentatge sobre el PIB, el triple que les Illes Balears?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al Sr. Conseller el tractament de la
llengua pròpia en l'ensenyament en el sistema suís?

Palma, a 26 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com creu que afectarà la nostra destinació turística la
decisió de la Conselleria de Turisme de renunciar a netejar les
costes de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions ha fet el conseller de Turisme davant el
Govern de l'Estat per assolir el compromís d'aplicar l'IVA súoer
reduït al sector turístic?
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Palma, a 19 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Defensarà el conseller de Turisme davant el Govern de
l'Estat la proposta de l'empresariat turístic que demana una
rebaixa fiscal per als establiments que obrin fora de temporada?

Palma, a 19 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3109/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a afectació dels retalls del Ministeri d'Educació a les
Illes Balears. (Mesa de 2 de maig de 2012).

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

En aquestes darreres setmanes ens hem assabentat de les
retallades que per al sistema educatiu de les Illes Balears poden
significar l’aprovació dels pressuposts generals de l’Estat.

Retallades en programes com la concessió de beques, la
inversió en educació, els programes de cooperació amb les
comunitats autònomes on hi ha inclosos el Pla Educa3, les TIC
a les aules, la formació del professorat, els contracte-programa
per a combatre el fracàs escolar, els camps d’excelAlència
universitaris, etc., són coses que afectaran la qualitat de
l’ensenyament a tot l’Estat i, com és lògic, també a les Illes
Balears.

A més de les retallades anunciades a nivell d’estat, el
Govern espanyol també ha ordenat a les comunitats autònomes
uns forts retalls en sanitat i educació. En educació s’ha previst
una reducció de 3.000 milions d’euros, dels quals encara no
tenim clar quants afectaran les Illes Balears.

Amb aquestes polítiques de retalls econòmics, els
pressuposts aprovats el mes de desembre pel nostre parlament
ja no tenen cap vigència. Però el que és pitjor és que afectaran
drets i serveis que són bàsics per a la població.

Tot fa pensar en un retrocés d’uns trenta anys perquè s’han
anunciat, a més de retalls en programes, augments de ràtios per
classe, més hores lectives per als professors, augment de taxes
universitàries, disminució de beques.

Atès això, el Grup Socialista de les Illes Balears presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a defensar l’autonomia competencial en matèria
educativa i a no acceptar ingerències de l’Estat en
l’organització.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a l’augment únicament de l’IPC en les taxes
universitàries a la UIB i a utilitzar unes altres vies per a
l’ajustament econòmic que no carreguin més sobre les
butxaques de la ciutadania.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a utilitzar el pressupost previst per implementar el
proper curs l’elecció de llengua vehicular a les escoles en el
manteniment de les ràtios en classe.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2946/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a salut laboral, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 2947/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa al dret de manifestació i les
llibertats civils, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de
2012).
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RGE núm. 3017/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a participacions preferents, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3018/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reconeixement de categoria
laboral, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3045/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls del producte turístic de creuers als ports
d'interès general de les Illes, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3046/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a turisme nàutic, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3047/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls d'una nova modalitat de formació
professional de caràcter dual, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 2 de
maig de 2012).

RGE núm. 3048/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a educació plurilingüe, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 de maig
de 2012).

RGE núm. 3049/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei de l'accés a l'entorn de les persones amb
discapacitats o malaltes acompanyades de cans d'assistència,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3106/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de suport als treballadors fixos discontinus,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3107/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de la finca Son Real, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2012).

RGE núm. 3108/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirar l'increment de taxes aeroportuàries dels
pressuposts generals de l'Estat, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2012).

Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les Illes Balears som, segons les dades del Ministeri de
Treball de 2011, la comunitat amb major índex de sinistralitat
de tot l’Estat espanyol, una qüestió que va suposar 10 accidents
mortals, juntament amb 17.185 que suposaren baixa laboral i
altres que afortunadament no tengueren més conseqüències.
Unes xifres que com molts treballadores i treballadors saben i
pateixen en carn pròpia, són molt superiors, ja que molts
accidents i sobretot malalties professionals s’encobreixen i
desvien cap als metges de la Seguretat Social fent-los passar per
accidents o malalties d’origen no laboral.

Una situació que s’ha aprofundit amb la crisi econòmica,
que ha dut a situacions laborals de precarietat i per tant, a més,
incompliments de la normativa, qüestió que va dur que
l’anterior govern ja posàs en el seu dia un pla de xoc contra la
sinistralitat laboral, acordat amb els agents socials, empresaris
i sindicats.

El proppassat 16 d’abril el vicepresident econòmic del
Govern i la directora general de Treball i Salut Laboral varen
presentar públicament una campanya amb l’objectiu de reduir
la sinistralitat laboral a les Illes Balears. Es tracta, no obstant
això, d’una campanya que a pesar de l’apelAlació del
vicepresident que “la seguretat en el treball és cosa de tots, tant
dels treballadors com dels empresaris i institucions”, ha estat
elaborada d'esquena als agents socials, però a més cau en la
paradoxa de culpabilitzar els treballadors i les treballadores dels
accidents laborals, obviant la part de responsabilitat que afecta
empreses i administracions.

Més enllà de la campanya publicitària, les mesures
anunciades per l’executiu són especialment preocupants, ja que
es pretén bonificar les empreses quan es produeixin accidents,
fent servir d’atenuant en el cas de sancions presents o futures el
fet que aquestes empreses se sotmetin a una “tutorització” per
part de la Direcció General de Treball. Unes propostes que
conviden per tant qui té l’obligació de complir la normativa en
matèria de salut i seguretat Laboral a incomplir la llei, perquè
tanmateix l’Administració autonòmica l’empararà en aquest
incompliment.

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

Proposició no de llei

1.El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a retirar
la “Campanya de prevenció de riscs laborals 2012”i a revisar-la
des del diàleg amb els agents socials.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
suspendre la campanya televisiva lligada a l’anterior, que
responsabilitza exclusivament els treballadors i les treballadores
dels accidents laborals.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a avaluar
l’impacte de la reforma laboral recentment aprovada sobre les
taxes de precarietat i sinistralitat en el treball a la nostra
comunitat autònoma i a establir les corresponents mesures per
fer efectiu el pertinent pla de xoc contra la sinistralitat laboral.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En les darreres setmanes, i molt especialment després de la
vaga general del 29 de març, el Govern central ha anunciat una
reforma del Codi Penal que amb l’excusa d’una pretesa “espiral
de violència” vol retallar les llibertats d’expressió, comunicació
i manifestació. L’enduriment de les mesures de seguretat també
queda palès amb el cada vegada major nombre de detinguts de
manera arbitrària a diferents mobilitzacions socials.

En un ambient de crisi global i de retallades indiscriminades
dels drets socials i de l’estat del benestar, cap govern no pot
condicionar el dret de la ciutadania a expressar el seu malestar,
quan justament és el dret de manifestació i la llibertat
d’expressió que permeten que això es pugui fer de manera
pacífica.

Des del rebuig clar a qualsevol forma de violència en les
manifestacions públiques, vengui de grups minoritaris o dels
mateixos cossos de seguretat, val dir que estem a un punt
perillós, ja que la criminalització de la protesta social i dels
moviments pacífics en nom de l’excepcionalitat i l’enduriment
de les mesures de seguretat ens poden conduir, fàcilment, a una
societat de control policial, més pròpia d’altres temps. Si això
es produeix, i la ciutadania percep cada vegada més que els
cossos de seguretat de l’Estat protegeixen interessos privats,
com ja va passar el 29M amb una important cadena comercial
també aquí a Palma, o despleguen amples dispositius per
escortar pressumptes corruptes com Urdangarín, la fractura serà
molt profunda.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior a preservar els drets de manifestació i la llibertat
d’expressió i comunicació de qualsevol modificació del Codi
Penal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior a no equiparar els actes puntuals de vandalisme amb
el terrorisme de carrer, per no incórrer en la criminalització de
la protesta social.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior i les comunitats autònomes amb policia autònoma a
regular estrictament la fabricació, l'ús i la transferència de
tecnologies de seguretat i policials, especialment les pilotes de
goma, en base a normes internacionals de drets humans.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior que mitjançant la Delegació del Govern a Balears
coordini protocols de convocatòria i seguretat amb els
ajuntaments i la societat civil i els colAlectius que vulguin
exercir el seu dret d’expressió i manifestació.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els tres darrers anys les entitats financeres de l’Estat
Espanyol varen realitzar una campanya per emetre
participacions preferents amb l‘objectiu de reforçar les seves
ràtios de solvència i per captar capital. Les oferien com un
producte sense riscs i d’alta rendibilitat.

Aquestes participacions preferents estan considerades com
a productes financers complexos, per la seva dificultat de
comprensió dels avantatges i riscs per a un ciutadà no habituat
al lèxic i a la normativa financera.

A la comunitat autònoma són moltes les persones que varen
subscriure participacions preferents i que posteriorment han
manifestat no conèixer amb exactitud el caràcter no recuperable
de la inversió realitzada fins al termini signat (en algun cas més
de 30 anys), o que la quota fixa signada sols es remunera del
primer al quart any i que després queda referenciat a l’euríbor
a tres mesos, o que si l’entitat no aconsegueix els beneficis
necessaris per pagar la remuneració o si el seus nivell de
solvència així ho recomanen, no pagarà la quota acordada.

A la comunitat autònoma són moltes les persones i famílies
afectades, més de 30.000, que es volen constituir en una
plataforma. Quan són moltes les persones afectades,
independentment del municipi i de l’entitat bancària on es va
signar el contracte financer, no és arriscat dir que es pot suposar
que no hi va haver informació adequada i va existir una manca
de transparència.

Per tots aquets motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i més per Menorca presenta a debat la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que revisi tota la normativa referida als productes financers,
especialment els complexos com ho són les participacions
preferents, perquè estigui adaptada a la directiva europea sobre
mercats d’instruments financers (MIFID) que obliga els bancs
a garantir que els clients entenen i coneixen el producte ofertat,
fins al punt que si no hi ha garanties que així sigui, no poden
consentir en la signatura.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a totes les
persones que s’han vist afectades per aquesta campanya de
participacions preferents, les anima que utilitzin tots els
mecanismes administratius i legals per defensar el seus
interessos i insta el Govern de les Illes Balears que els presti
tota l’atenció necessària des de la Direcció General de Consum.

Palma, a 26 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el BOIB de dia 8 de desembre es va publicar la resolució
del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 29 de
novembre, per la qual es convoca el procediment per a
l’acreditació de les competències professionals adquirides
mitjançant l’experiència laboral o per vies no formals de
formació incloses en les unitats de competència de diverses
qualificacions professionals.

La Conselleria d’Educació en el marc d’aquest programa
estatal preveu que treballadors i treballadores sense cap
titulació, però amb anys d’experiència professional en
determinats sectors d’ocupació, puguin acreditar aquesta
experiència i se’ls pugui atorgar un reconeixement oficial. En el
Govern balear s’han realitzat processos en els quals per poder
ser personal estatutari s’han exigit títols als afectats. Quan
aquests treballadors i treballadores no tenien algunes de les
titulacions requerides, s’ha rebaixat la seva categoria
professional. Així per exemple, en el procés d’estatutarització
de Gesma, als cuiners que no tenien el títol de batxiller o
superior sols se’ls va reconèixer com a pinxes de cuina, tot i que
tenguessin molta experiència de feina de cuiner i fins i tot
el títol d'FP.

Ara que el mateix govern, mitjançant la Conselleria
d’Educació, està convalidant titulació per experiència laboral,
seria raonable que els seus treballadors i treballadores poguessin
aconseguir els mateixos avantatges que aconseguiran els
treballadors del sector privat.

Per tots aquets motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que reconegui la nova categoria laboral aconseguida a
tots els efectes laborals a tots els treballadors i treballadores de
l’administració pública que es puguin acollir a la convocatòria
del procediment per acreditar competències professionals i
puguin demostrar que realitzaven aquesta categoria professional
abans del procés d’estatutarització.

Palma, a 26 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els ports espanyols han aconseguit el 2011 un nou màxim
històric en trànsit de passatgers de creuers, amb l'arribada de
vuit milions de creueristes, una xifra que ha colAlocat a cinc
d'ells en el rànquing dels Top 50 del món i, a Espanya, en una
posició de lideratge com el segon país d'embarcament d'aquests
viatgers a Europa, per darrere d'Itàlia.

Balears, que amb més d'1,61 milions de creueristes (+4,7%)
el 2011, s'ha ubicat en quarta posició a Europa i en la dotzena
del món.

Però les previsions per al 2012 són d'una disminució al port
de Palma de Mallorca. El trànsit es reduirà un 15% a causa de
l’enfonsament del Costa Concòrdia i la seva substitució per un
vaixell amb menys capacitat.

El turisme de creuers reporta un flux de beneficis al conjunt
dels sectors que directament o indirectament viuen del turisme,
com són el transport, la restauració, els comerços, etc.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la política del
Ministeri de Foment i del Ministeri de Turisme en l’impuls del
turisme de creuers i insta l’Autoritat Portuària de Balears a
arribar a acords amb les navieres per potenciar l’activitat de
creuers als ports d’interès general de les nostres illes,
especialmente a Palma.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La importància del turisme com a principal indústria del
nostre país és indiscutible. En aquesta crisi econòmica en què
ens trobam, la seva protecció es perfila com un dels instruments
més efectius per crear riquesa i ocupació.

Si bé la nostra oferta de "sol i platja" és coneguda
internacionalment, tenim un altre tipus de possibilitats que fins
ara no han estat degudament promocionades i que, tot i això,
tenen un enorme potencial.

Entre elles es troba el sector nàutic. Es tracta d'un sector
amb un elevat consum de serveis, amb forta proporció de
consums intermedis i de gran capacitat generadora d'ocupació
que, per les seves especials característiques i distribució de
despesa, presenta un efecte sobre l'economia molt destacable.

Lamentablement, i atès el tractament fiscal que aquests iots
suporten al nostre país, no sols s'està perdent una oportunitat de
riquesa, sinó també d'ocupació. Mentre que a Itàlia aquest sector
genera 12.686 ocupacions directes i a França 8.830, a Espanya,
líder en turisme, sols genera 5.682 llocs de feina.

Països europeus d'un PIB per càpita relativament similar a
l'espanyol tenen un desenvolupament nàutic molt superior al
nostre.

Actualment, el sector nàutic es troba en el nostre país
discriminat fiscalment front a països veïns.

Es posa de manifest la necessitat d'adoptar mesures amb
l'objectiu de potenciar aquest sector que podria generar, a curt
termini, un efecte dinamitzador sobre l'economia espanyola i
molt especialmente sobre l'ocupació.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a adaptar l'impost especial sobre determinats mitjans de
transport a les prescripcions donades per la Unió Europea en el
sentit d'eximir el pagament de l'impost a les embarcacions
dedicades a l'activitat de lloguer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
que al Pla Nacional de Turisme s'incorpori el producte de
turisme nàutic.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Espanya té una taxa d'atur juvenil superior al 50%, i Balears
al 51.9% al tancament de l'últim trimestre de 2011, mentre que
la mitjana de la UE és del 22 %. Es fa necessari reforçar la
formació professional al nostre país i a les Illes Balears amb
l'objectiu de millorar l'ocupació dels joves. Resulta
imprescindible dotar-la d'una major consideració entre els
alumnes, revaloritzar el seu paper en la societat i orientar-la
d'una manera eficaç cap a l'ocupació, establint incentius per a
això.

La formació dels joves s'ha d'adequar a les necessitats de les
empreses perquè disposin de treballadors qualificats que
permetin la seva permanència i progrés en un entorn cada
vegada més competitiu i global. El nostre sistema productiu
reclama cada vegada més persones qualificades per poder
integrar-se en el món de les empreses. Per això, resulta
imprescindible vincular la formació professional al món
empresarial.

A Espanya hi ha més llicenciats universitaris que titulats en
formació professional. En el curs 2011-2012 s'han matriculat
610.000 estudiants a formació professional, mentre que la xifra
d'alumnes universitaris està entorn d'1.600.000 alumnes.

Al nostre país el 41% dels joves es gradua en programes de
formació professional, mentre que la mitjana de la UE és del
52% i de l'OCDE del 45%. Els països que aconsegueixen
percentatges més elevats són: Finlàndia (94%), Països Baixos
(71%) i França i Irlanda (62%) (font: Informe OCDE any 2011.
Panorama de l'Educació).

A Espanya solament un 22% de la població activa té la
titulació de segona etapa d'educació secundària, enfront del 48%
de la mitjana de la Unió Europea o del 59% d'Alemanya (font:
Informe OCDE any 2011. Panorama de l'Educació). A Balears
aquesta circumstància s'agreuja, amb un percentatge inferior
d'universitaris que a la resta d'Espanya.

La formació dual és el model de formació professional que
durant anys han vingut aplicant alguns països europeus amb
resultats satisfactoris, com és el cas d'Alemanya.

El model de formació dual consisteix que els estudiants
puguin adquirir aquesta formació des dels 16 anys amb cursos
de dos o tres anys de durada. Aquest model es diferencia de
l'aprenentatge escolar típic per la combinació de la formació
teòrica amb la formació directa en centres de treball.

Per l'anterior, el Grup Popular del Parlament de les Illes
Balears proposa per al seu debat i aprovació en comissió els
següents punts d'acord:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, al Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i al
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Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a realitzar una anàlisi de
diagnòstic sobre els problemes que ofereix la formació
professional a Espanya, acompanyada d'un estudi de viabilitat
per a la implantació d'un model amb implicació directa de les
empreses.

2. El Parlament de les Illes Balears inta el Govern de les
Illes Balears a impulsar, d'acord amb les comunitats autònomes
i els agents socials i amb la implicació del Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, una
nova modalitat de formació professional, inspirada en el sistema
dual, i la formació en alternança experimentada ja en algunes
comunitats autònomes, on es combini la formació teòrica amb
la formació pràctica en l'empresa, aprofitant l'experiència de la
legislació vigent i analitzant la possibilitat de noves modalitats,
permetent als joves exercir dins del procés formatiu una primera
experiència
laboral.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La durada de l'ensenyament de la llengua estrangera com a
matèria amb caràcter obligatori en el nostre sistema educatiu és
superior a la majoria dels països del nostre entorn. No obstant
això, els indicadors de competència lingüística ens adverteixen
que el coneixement dels espanyols en una segona llengua és
inferior a la mitjana europea.

L'article 14 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, estableix que correspon a les administracions
públiques fomentar una primera aproximació a la llengua
estrangera en els aprenentatges del segon cicle d'educació
infantil, especialment en l'últim any.

Segons l'informe del Ministeri d'Educació «Dades i xifres
curs escolar 2011-2012», els alumnes que estudien anglès en el
segon cicle d'educació infantil (3-6 anys) representen el 70%, en
educació primària el 98%, en educació secundària el 97% i
en batxillerat el 96%, sense que s'aportin dades del nivell de
coneixement aconseguit al final de les diferents etapes
educatives.

En la passada legislatura es va rebutjar una proposta del
Grup Parlamentari Popular per avançar amb caràcter general
l'aprenentatge de l'anglès en el nostre sistema educatiu als 3
anys.

La Unió Europea ha posat de manifest que el contacte amb
els idiomes des d'una edat primerenca pot revertir en un

aprenentatge més ràpid, en un major coneixement de la llengua
materna i en un millor rendiment en altres àmbits.

Les conclusions del Consell de 12 de maig de 2009, sobre un
marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de
l'educació i la formació (ET 2020), insta al fet que tots els
ciutadans de la Unió puguin comunicar-se en dos idiomes a més
de la llengua materna, com ja es va fer en el Consell Europeu de
Barcelona de 2002.

El coneixement de diferents llengües beneficial'individu i és
un element clau per a la cohesió social i el creixement econòmic
del nostre país.

En el context no ja només europeu, sinó d'un món
globalitzat, l'aprenentatge de llengües estrangeres té una
importància cabdal. Per això, la introducció primerenca d'una
llengua estrangera en el context escolar o l'ensenyament integrat
de continguts i llengua, són dues de les estratègies promogudes
per la Unió Europea.

És fonamental promoure al nostre país un canvi metodològic
en l'ensenyament de llengües estrangeres i impulsar mesures de
reforç que incloguin la millora de la formació permanent del
professorat.

Per tot l'exposat anteriorment, el Grup Parlamentari Popular
considera necessari impulsar l'ensenyament bilingüe en tot el
sistema educatiu de manera progressiva des del segon cicle
d'educació infantil, així com una educació plurilingüe en les
comunitats autònomes amb llengua cooficial. També es fa
necessari millorar les competències lingüístiques mitjançant la
realització de cursos d'immersió o de reforç i d'estades en països
de parla anglesa; així com acreditar el nivell de coneixement
d'una llengua estrangera, d'acord amb els nivells de referència
del Consell d'Europa.

Per tot això, el Grup Popular proposa per al seu debat i
votació en comissió la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a adoptar les següents mesures en l'àmbit educatiu:
• Promoure el bilingüisme espanyol-anglès en tot el sistema

educatiu, de manera progressiva des del segon cicle
d'educació infantil fins al final del batxillerat.

• Impulsar una educació plurilingüe en les comunitats
autònomes amb llengua cooficial, com les Illes Balears.

• Reforçar l'ensenyament d'un segon idioma estranger.
• Fixar els nivells de coneixement de llengua estrangera que

hauran d'aconseguir els alumnes, d'acord amb els nivells de
referència del Consell d'Europa.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Íscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La Constitució Espanyola i el nostre Estatut d’Autonomia
recullen l’obligació dels poders públics de desenvolupar
polítiques d’integració de les persones que pateixen alguna
discapacitat. Les administracions públiques tenim l’obligació de
promoure iniciatives encaminades a la integració social,
econòmica i laboral d’aquestes persones que tenen unes
necessitats especials i un plus de dificultat en la seva vida diària.

La Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els
drets de les persones amb discapacitat signada el 2006 i
ratificada per l’Estat espanyol el 21 d’abril de 2008 regula
l’accessibilitat de les instalAlacions i dels serveis d’ús públic
perquè les persones amb discapacitat puguin viure de forma
independent. La Convenció prescriu que els estats han d’adoptar
les mesures pertinents per assegurar l’accés d’aquestes
persones, en igualtat de condicions que la resta, a l’entorn físic,
el transport, la informació, les comunicacions i altres serveis
d’ús públic. També insta els estats a oferir formes d’assistència
humana o animal i intermediaris, inclosos guies, lectors i
intèrprets professionals del llenguatge de signes per facilitat
l’accés a edificis i altres instalAlacions obertes al públic.

A Espanya tenim unes lleis estatals –la 13/1982, de 7
d’abril, d’integració social dels discapacitats, i la 51/2003 de 2
de desembre d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat- que
estableixen un marc legal ample i general de protecció.

D’altra banda, diverses comunitats autònomes han anat
elaborant i aprovant lleis que regulen els servei dels cans
d’assistència que donen suport a les persones amb discapacitat
o que pateixen determinades malalties.

A Balears es va aprovar la Llei3/1993, de 4 de maig, de
millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques. Per altra banda, també el Parlament de les
Illes Balears va aprovar la Llei 5/1999, de 31 de març, de cans
guia, que regula l’accessibilitat de les persones que s’hagin
d’acompanyar per cans guia. Aquesta norma, en el seu moment,
va suposar un avanç important, no obstant això, fa referència
exclusiva a les persones amb una discapacitat visual.

És cert que les persones que tenen una discapacitat visual
són les que, fins ara, han fet més ús del suport d’aquests cans,
però també hi ha altres persones amb discapacitats auditives,
intelAlectuals o físiques o amb malalties com l’autisme,
l’epilèpsia o la diabetes que són guiades per aquest cans
ensinistrats de forma especial per ajudar-les en el
desenvolupament de les seves tasques diàries o per avisar-les de
perills o atacs imminents.

En conseqüència precisam d'una llei autonómica que
defineixi la condició de ca d’assistència, reguli les activitats
d’ensinistrament d’aquests cans, el seu control i també
estableixi els drets i les obligacions de les persones usuàries
d’aquest cans, independentment de quina sigui la discapacitat o
malaltia que pateixin.

Proposta d’acord

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar, de manera urgent, una llei que reguli
l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitats o malaltes
acompanyades per cans d’assistència.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesos els canvis que es van produint a l’àmbit laboral per
part del Govern de l’Estat, que facilita de manera molt gran els
nous contactes d’emprenedors i les contractacions a temps
parcial, i, a més l’escurçament de la temporada turística que
dificulta l’accés de molts treballadors fixos discontinus a la
prestació per l’atur, el que a la vegada és un incentiu menys per
a la seva contractació.

Per tots aquests motius és clau afavorir conjuntament amb
l’Estat mesures que ajudin aquest colAlectiu de treballadors a les
nostres illes, una previsió de suport que ja es preveu a la Llei
30/98, de 29 de juliol, de règim especial de les Illes Balears, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a acordar amb el Govern de l’Estat, des de la
concertació social, un pla de mesures laborals que permetin
donar un major suport als treballadors fixos discontinus de les
Illes Balears.
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Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les característiques geogràfiques, històriques i
mediambientals fan de la finca pública de Son Real, al terme
municipal de Santa Margalida, un indret, per a tota la illa de
Mallorca i especialment per la zona nord de l'illa, molt adient
perquè sigui un centre on poder veure, estudiar, aprendre la
historia de Mallorca, els seus costums, tots els mallorquins i
també totes les persones que ens visiten, i, per això, és
turísticament un element desestacionalitzador de primer ordre.

A Son Real podem trobar diferents ecosistemes, amb la flora
i fauna especifica de cadascun: la necròpolis púnica, única a la
Mediterrània occidental; la platja verge de S'Arenal d'En Cassat;
S'Illot dels Porros, una altra necròpolis, a 100 metres de la
costa; diverses quarterades de figuerals; pedreres que ja varen
ser usades en temps dels romans... Actualment hi trobam un
centre de visitants, diferents animals de races autòctones,
itineraris per recórrer la finca, tant a peu com amb bicicleta....
Tot això i més podem trobar en aquesta finca pública,
actualment gestionada pel Govern de les Illes Balears, a través
de la Conselleria de Turisme i Esports.

El batlle de Santa Margalida, municipi on es troba Son Real,
va expressar al president del Govern el desig de participar en la
gestió d'aquesta finca. L'evident proximitat i la forta implicació
de tot el poble amb la finca podrien ajudar amb la seva gestió
diària i en la presa de decisions. Hi ha molta feina feta, però es
evident que amb les dimensions i les tasques que hi ha per fer,
la colAlaboració directa de l'Ajuntament de Santa Margalida
seria una ajuda i una millora en la gestió.

La participació activa del consistori margalider en la gestió
de Son Real seria positiva, ja que aportaria proximitat a una
gestió que, ateses la magnitud i la diversitat de la finca, sempre
es pot veure complementada. No hi ha dubte que seria bo treure
més profit de totes les possibilitats d'ús que té la finca. Per això,
el Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears, presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formalitzar un acord (plasmat en la formulació
jurídica més adient), amb l'Ajuntament de Santa Margalida, per
tal que aquest consistori participi en la gestió de la finca pública
Son Real, del terme municipal de Santa Margalida.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de la dura realitat que suposa afrontar una de les crisis
econòmiques de major impacte sobre la ciutadania que hagin
viscut mai les Illes Balears.

Des del convenciment que per fer-hi front es fa
absolutament necessari l’establiment de mesures des de l’àmbit
públic que suposin vertaders estímuls per a la nostra economia.

Plenament conscients que en un món cada vegada més
globalitzat la capacitat econòmica d’un territori insular està
lligada directament a la seva disponibilitat de connectar-se amb
la resta de territoris de forma segura, eficient i que cobreixi totes
les demandes potencials.

Donada la importància estratègica de la nostra connectivitat
aèria en relació amb la capacitat de recuperació econòmica de
les nostres illes.

Analitzats els pressuposts generals de l’Estat on
s'estableixen, entre d’altres mesures:
L’increment de les taxes aeroportuàries per als aeroports de les
nostres illes en un 12,9%.
L’increment de les taxes aeroportuàries en un 50% en els
aeroports on hi ha els nostres principals mercats nacionals, que
són el de Madrid-Barajas i el del Prat-Barcelona.

Atès que les patronals aèries consideren que aquesta decisió
representarà un increment del preu del bitllet del 5%.

Atès que Exceltur ha quantificat la reducció de turistes
nacionals i internacionals, només per aquest any 2012, en una
xifra superior als 300.000 turistes a totes les Illes Balears.

Des del convenciment que si l’elaboració del pressuposts
generals de l’Estat tinguessin el vertader objectiu de buscar la
recuperació econòmica, sense dubte que haurien anat a la
recerca de la millora de la connectivitat aèria.

Davant l’extrema situació de l’economia de les Illes Balears,
el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta els diferents grups
polítics amb representació al Congrés del Diputats que proposin
i defensin la retirada de les taxes aeroportuàries establertes a
l'esborrany dels pressuposts generals de l’Estat.

Palma, a 27 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3101/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre el Reial Decret 16/2012.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que  la
solAlicitud de compareixença de què es tracta es tramiti per
aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3102/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de l'ordre que
regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació
d'alumnes.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3103/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre les retallades
en finançament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 3104/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el pla d'educació plurilingüe.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 3105/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la transparència
en l'elaboració legislativa.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 3132/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent, davant el Ple de la
cambra, del Sr. President del Govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, conformement amb els articles 184 i 100 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Pla de la cambra, per tal
d'informar sobre el pla d'equilibri econòmic.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 2965/12 i 2949/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, de la diputada Hble. Sra. Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, i de l'Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relatives a impost sobre la benzina i a
correcció d'errors de decret (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril
d'enguany), per les preguntes RGE núm. 3131/12 i 3135/12,
relatives a nous retalls i a Sa Ràpita-Es Trenc, publicades en
aquest BOPIB, respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment

en lectura única per al Projecte de llei RGE núm. 3121/12. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 2 de maig de 2012, i la Mesa, trobant-s'hi present,
acorden de proposar al Ple de la cambra que el projecte de llei
esmentat, de mesures urbanístiques per a l'execució del Centre
Internacional de Tennis Rafael Nadal, publicat en aquest
BOPIB, es tramiti pel procediment en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncies al càrrec de vicepresident i vicepresidenta de

diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, admet tràmit els escrits RGE núm. 2988/12,
1989/12 i 2990/12, presentats per les diputades Conxa Obrador
i Guzman i Joana Barceló i Martí, i pel diputat Jaume
Carbonero i Malberti, tots del Grup Parlamentari Socialista, i
resta assabentada de les seves renúncies al càrrec de
vicepresidenta de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial, de vicepresidenta de la Comissió d'Economia i de
vicepresident de la Comissió de Turisme, respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Adscripció de la diputada Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster

al Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, resta assabentada del contingut de l'escrit
RGE núm. 3003/12, presentat per la diputada Sra. Maria Pilar
Sansó i Fuster, mitjançant el qual manifesten la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Socialista.

Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
3004/12, presentat per la portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual comunica l'acceptació de
l'adscripció de la diputada esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Canvis a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2991/12,
del Grup Parlamentari Socialista, i es dóna per assabentada de
les substitucions següents:

Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• Lluís Maicas i Socias substitueix Conxa Obrador i Guzman.

Comissió d'Economia:
• Pilar Sansó i Fuster substitueix Joana Barceló i Martí.
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• Marc Pons i Pons substitueix Lluís Maicas i Socias.
• Pilar Costa i Serra substitueix Isabel Maria Oliver i

Sagreras.

Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
• Joana Barceló i Martí substitueix Rosamaria Alberdi i

Castell.

Comissió d'Hisenda i Pressuposts:
• Antoni J. Diéguez i Seguí substitueix Isabel Maria Oliver i

Sagreras.

Comissió de Cultura, Educació i Esports:
• Conxa Obrador i Guzman substitueix Rosamaria Alberdi i

Castell.

Comissió de Turisme:
• Pilar Sansó i Fuster substitueix Joana Barceló i Martí.
• Damià Borràs i Barber substitueix Jaume Carbonero i

Malberti.

Comissió de control parlamentari sobre las Radiotelevisió
de les Illes Balears:
• Jaume Carbonero i Malberti substitueix Isabel Maria Oliver

i Sagreras

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de
2012.

-  Pàg. 1894 i 1924. Respostes a preguntes formulades en el ple,
apartats J) i N).
On diu: J) RGE núm. 2584/12, ...
Hi ha de dir: J) RGE núm. 2594/12, ...
On diu: J) RGE núm. 2601/12, ...
Hi ha de dir: J) RGE núm. 2592/12, ...

- Pàg. 1900 i 1952. Respostes a preguntes. Apartat B).
On diu: A la Pregunta RGE núm. 1654/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 1754/12, ...
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