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AE) RGE núm. 3275/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a data de l'ajuda econòmica familiar de dependència, abril. 2046

AF) RGE núm. 3276/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a baixa de l'ajuda econòmica familiar de dependència, abril. 2046

AG) RGE núm. 3277/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs, abril. 2046
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Més per Menorca, relativa a endarreriments de l'ajuda econòmica familiar de dependència, abril. 2047

AL) RGE núm. 3328/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre autonòmic
de control lleter. 2047
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AM) RGE núm. 3329/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals de
l'IBABSA. 2047

AN) RGE núm. 3330/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous sistema
d'execució de sanejament ramader. 2047

AO) RGE núm. 3331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
capítol VI. 2047

AP) RGE núm. 3332/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses en
capítol IV. 2047

AQ) RGE núm. 3333/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(X). 2048

AR) RGE núm. 3334/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(XI). 2048

AS) RGE núm. 3335/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(XII). 2048

AT) RGE núm. 3336/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(XIII). 2048

AU) RGE núm. 3337/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(V). 2048

AV) RGE núm. 3338/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(VI). 2048

AX) RGE núm. 3339/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(VII). 2048

AY) RGE núm. 3340/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(VIII). 2049

AZ) RGE núm. 3341/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(IX). 2049

BA) RGE núm. 3342/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(IV). 2049

BB) RGE núm. 3343/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(III). 2049

BC) RGE núm. 3344/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenament
d'assessora tècnica (III). 2049

BD) RGE núm. 3345/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
ATB (I). 2049

BE) RGE núm. 3346/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments
(II). 2049

BF) RGE núm. 3347/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus carnis (II).
2050

BG) RGE núm. 3348/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus carnis (III).
2050
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BH) RGE núm. 3349/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus carnis (IV).
2050

BI) RGE núm. 3350/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenament
d'assessora tècnica (I). 2050

BJ) RGE núm. 3351/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nomenament
d'assessora tècnica (II). 2050

BK) RGE núm. 3352/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
d'assessora tècnica. 2050

BL) RGE núm. 3353/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus carnis (I).
2050

BM) RGE núm. 3364/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recepció de la TDT
a Formentera. 2050

BN) RGE núm. 3365/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament al
transport públic terrestre de Formentera. 2051

BO) RGE núm. 3366/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves dependències
del SOIB de Formentera (I). 2051

BP) RGE núm. 3367/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves dependències
del SOIB de Formentera (II). 2051

BQ) RGE núm. 3368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves dependències
del SOIB de Formentera (III). 2051

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 3210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a tancament d'hospitals. 2053

B) RGE núm. 3211/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a programa PISE. 2053

C) RGE núm. 3215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora i
conservació de les estacions depuradores i de bombeig d'aigües residuals. 2053

D) RGE núm. 3216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Govern
en relació amb diversos dictàmens sobre reglaments europeus. 2053

E) RGE núm. 3218/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibertat
d'elecció de llengua. 2053

F) RGE núm. 3219/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens lingüístic.
2053

G) RGE núm. 3220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi del sistema
d'avisos 112. 2054

H) RGE núm. 3221/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a producte
gastronòmic. 2054

I) RGE núm. 3222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del ple
del Consejo Español de Turismo. 2054

J) RGE núm. 3223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de
l'activitat dels emprenedors. 2054
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K) RGE núm. 3224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. 2054

L) RGE núm. 3225/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
a proveïdors. 2054

M) RGE núm. 3226/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
tancament d'hospitals públics. 2054

N) RGE núm. 3227/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a qualitat del
sistema educatiu. 2055

O) RGE núm. 3228/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal docent
no contractat el curs 2012-2013. 2055

P) RGE núm. 3229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls a l'assistència
sanitària. 2055

Q) RGE núm. 3230/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a darreres
retallades en matèria educativa. 2055

R) RGE núm. 3231/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a darreres retallades.
2055

S) RGE núm. 3417/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de
la línia de fangs de la depuradora de Llucmajor. 2055

T) RGE núm. 3418/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicència exprés.
2055

U) RGE núm. 3419/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada de creuers
a Sant Antoni de Portmany. 2056

V) RGE núm. 3420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte Erasmus
per a joves emprenedors. 2056

X) RGE núm. 3421/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudis
professionals d'FP a la família maritimopesquera. 2056

Y) RGE núm. 3422/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestacions
tramitades durant el primer trimestre d'enguany en matèria de dependència. 2056

Z) RGE núm. 3423/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions de
coordinació en matèria de competències compartides. 2056

AA) RGE núm. 3424/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del Reial
Decret Llei 13/2012, de 30 de març, a les Illes Balears. 2056

AB) RGE núm. 3425/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segona edició
de la competició Thomas Cook Ironman a Alcúdia. 2056

AC) RGE núm. 3426/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
mesures per afavorir el creixement. 2057

AD) RGE núm. 3427/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció d'horaris als centres de salut. 2057

AE) RGE núm. 3428/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a rescat dels bancs. 2057

AF) RGE núm. 3429/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interins afectats per
les retallades. 2057
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AG) RGE núm. 3430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de retallades i pla
de mesures de creixement. 2057

AH) RGE núm. 3431/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
vermelles. 2057

AI) RGE núm. 3432/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a elecció de
llengua. 2057

AJ) RGE núm. 3433/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals públics. 2058

AK) RGE núm. 3434/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulat, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pàrquing de Son
Espases. 2058

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3168/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a crèdit no disponible de Medi Ambient. 2058

B) RGE núm. 3169/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a crèdit no disponible d'Educació. 2058

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai sociosanitari a l'Hospital de Son Dureta. 2058

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3167/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari. 2060

B) RGE núm. 3235/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport als treballadors que han esgotat totes les
prestacions. 2060

C) RGE núm. 3236/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no-suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
2061

D) RGE núm. 3237/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats a les Illes. 2061

E) RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abús dels decrets llei. 2062

F) RGE núm. 3239/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a demanda de l'Estat d'incentius per a la reestructuració i la
modernització de la nostra oferta turística. 2062

G) RGE núm. 3240/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cooperació institucional per al suport al sector nàutic de les nostres
illes. 2063

H) RGE núm. 3252/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a centre de recuperació de la fauna.
silvestre de Menorca 2063

I) RGE núm. 3253/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a fons europeus FEDER. 2063

J) RGE núm. 3318/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a multilingüisme de Suïssa a les Balears.
2064

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A les Preguntes RGE núm. 6000/11 i 6004/11, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a pressupost par
a desplaçaments a la Península 2012. 2064

B) A la Pregunta RGE núm. 220/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a obertura dels centres
en horari no lectiu. 2064
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C) A la Pregunta RGE núm. 223/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a vehicle elèctric. 2065

D) A la Pregunta RGE núm. 892/12, 893/12 i 899/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
material sanitari comprat (I i II). 2065

E) A la Pregunta RGE núm. 898/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places existents i
amortitzades(I i II). 2065

F) A la Pregunta RGE núm. 967/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nombre de personal d'infermeria
a Menorca. 2065

G) A les Preguntes RGE núm. 1085/12 a 1088/12, 1091/12 a 1096/12, 1099/12 i 1100/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a atribució de llocs de feina i central de contractació de l'Administració de la comunitat autònoma.

2066

H) A la Pregunta RGE núm. 1136/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a campanyes d'educació
sanitària. 2066

I) A la Pregunta RGE núm. 1176/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a celebració del 8 de
març. 2066

J) A la Pregunta RGE núm. 1183/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a càtedra d'estudis contra
la violència de gènere. 2066

K) A la Pregunta RGE núm. 1184/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a igualtat d'oportunitats
entre homes i dones. 2067

L) A la Pregunta RGE núm. 1185/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni de
colAlaboració amb l'IBAVI. 2067

M) A les Preguntes RGE núm. 1248/12 a 1254/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relatives a Decret
de mesures per a la simplificació documental en els procediments administratius (I a VI). 2067

N) A la Pregunta RGE núm. 1497/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat NESE (II).
2067

O) A la Pregunta RGE núm. 1498/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat NESE (III).
2068

P) A la Pregunta RGE núm. 1499/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat NESE (IV).
2068

Q) A la Pregunta RGE núm. 1500/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat NESE (V).
2068

R) A la Pregunta RGE núm. 1502/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat NESE (I).
2068

S) A la Pregunta RGE núm. 1631/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a FP a Menorca. 2068

T) A la Pregunta RGE núm. 1642/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a nòmina de les entitats
del sector públic (III). 2069

U) A la Pregunta RGE núm. 1643/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a nòmina de les entitats
del sector públic (IV). 2069

V) A la Pregunta RGE núm. 1792/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari de
subvencions a entitats sense ànim de lucre. 2069

X) A la Pregunta RGE núm. 1793/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari de
subvencions per a la integració de la població immigrada. 2069
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Y) A la Pregunta RGE núm. 2247/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a arribada de creuers el
2013. 2070

Z) A la Pregunta RGE núm. 2248/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ducs d'alba de Son Blanc
a Ciutadella. 2070

AA) A la Pregunta RGE núm. 2249/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions del mercat
rus. 2070

AB) A les Preguntes RGE núm. 2253/12, 2254/12 i 2267/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives
a previsions de creuers a Eivissa, a Palma i a Maó. 2070

AC) A la Pregunta RGE núm. 2265/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de feina a
la Fira de creuers de Miami. 2070

AD) A la Pregunta RGE núm. 2266/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a resultats de la
participació a la Fira de creuers de Miami. 2070

AE) A la Pregunta RGE núm. 2248/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions de creuers
a Ciutadella. 2071

AF) A la Pregunta RGE núm. 2249/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions de creuers
a Sant Antoni. 2071

AG) A la Pregunta RGE núm. 2271/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cost de la participació
a la Fira de creuers de Miami. 2071

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3243/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social. 2071

3.17. INFORMACIÓ

A) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1684/12. 2071
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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
2 de maig de 2'12, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2874/12, relativa a política d'igualtat entre homes i
dones, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears reconeix que la violència

física i els assassinats de les dones a mans de les seves parelles
és la màxima expressió de la violència masclista. Se solidaritza
amb totes les víctimes i els seus fills, especialment amb les 14
dones assassinades durant l'any 2012."

A la seu del Parlament, 8 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 2

de maig de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2226/11,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
gestió pública.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Administracions Públiques, José Simón Gornés o
Hachero.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni Diéguez
i José Simón Gornés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2956/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estalvi energètic. (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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2964/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a seguretat jurídica. (BOPIB núm. 44, de 27
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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2962/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evolució de les mesures econòmiques
anunciades. (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 8 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig 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 8 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2953/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment del sistema
sanitari. (BOPIB núm. 44, de 27 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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2952/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a educació plurilingüe. (BOPIB
núm. 44, de 27 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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2958/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a novetats de l'Agència de
Turisme de les Illes Balears. (BOPIB núm. 44, de 27 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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2961/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra l'atur. (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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2955/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació de l'activitat
comercial. (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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3131/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a noves retallades. (BOPIB núm. 45, de 4 de
maig 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 8 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2959/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament sense fiscalitzar al
SOIB. (BOPIB núm. 44, de 27 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 8 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2957/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés als habitatges de lloguer.
(BOPIB núm. 44, de 27 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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2963/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pagament per prestacions
sanitàries. (BOPIB núm. 44, de 27 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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2951/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a auditoria interna dels
funcionaris de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 44, de 27
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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2960/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abandonament d'embarcacions
en els ports de la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 44, de 27
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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2954/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sostenibilitat dels serveis
sanitaris. (BOPIB núm. 44, de 27 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 8 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 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2950/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
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Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
viatge a Suïssa. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2966/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ciutadans al carrer per frenar
les polítiques del Govern. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 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 2

de maig de 2012, rebutjà els Punts 2 a 6 de la Moció RGE núm.
2874/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política d'igualtat entre homes i dones.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-presa en consideració de les Proposicions de llei RGE

núm. 5829/11 i 600/12.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
de maig de 2012, després de debatre conjuntament les dues
proposicions de llei esmentades, presentades pel Grup
Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, respectivament, relatives a impost sobre
instalAlacions que incideixen en el medi ambient (BOPIB núm.
27, de 23 de desembre de 2011; i 32, de 10 de febrer de 2012),
va acordar per 24 vots a favor, 35 en contra i cap abstenció -en
ambdós casos- no prendre-les en consideració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 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 d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de maig de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2059/12, relativa a
recuperació dels doblers estafats al poble, amb l'esmena RGE
núm. 3177/12, del Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a prendre totes les accions oportunes per reclamar i
recuperar, en el seu cas, els doblers que es declarin pagats
indegudament per la comunitat autònoma."

A la seu del Parlament, 8 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de
2012, procedí a debatre el text de les Proposicions no de llei
RGE núm. 1720/12 i 1976/12, relatives a condemna de la
repressió violenta de les protestes a Síria i a suport als drets
humans a Síria, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva

condemna de la repressió del règim siri contra el seu poble.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a continuar pressionant a través de la Unió Europea
i altres organismes internacionals per tal d’aconseguir aturar la
repressió impulsada pel govern sirià així com d'exigir que
impulsi reformes polítiques i institucionals que desemboquin en
la convocatòria d’eleccions lliures i democràtiques.

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

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

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

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

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

8. El Parlament de les Illes Balears proposa a la Unió
Europea la suspensió de l’Acord de Cooperació de 1977 entre
la Unió Europea i Síria.

A la seu del Parlament, 8 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 254/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impuls al
sector primari. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat alimentària de
la carn. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 3 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 1744/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada d'un 25% del
pressupost per al sector primari. (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 244/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís
Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús
de l'espai La Llonja durant el 2012. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 251/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís
Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
suport a l'edició i a les editorials. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 265/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís
Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma del Teatre Principal d'Inca. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 273/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís
Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "Viu la llengua". (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 733/12, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a CEIP Sant Jordi. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 734/12, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a CEIP Can Misses. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer
de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 735/12, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a CEIP Sa Bodega. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, debaté
la Pregunta RGE núm. 736/12, de l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a CEIP Es Pratet. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 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 d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 3 de maig de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3226/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a fons de competitivitat (BOPIB
núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

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 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elecció del càrrec de vicepresident/a de la Mesa de la

Comissió d'Economia.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de maig de 2012, procedí, d'acord amb
l'article 43.5 del Reglament del Parlament, a elegir com a
vicepresidenta de la comissió la diputada Hble. Sra. Pilar Sansó
i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3156/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reorganització de l'espai d'atenció sociosanitària,
amb tramitació pel procediment d'urgència. (Mesa de 9 de
maig de 2012).

Palma, a 9 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 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la reorganització de l'espai d'atenció socionanitària.

Motivació del procediment d'urgència: Davant les intencions
del Govern de les Illes Balears de reorganització de l'espai
d'atenció sociosanitària.

Davant la necessitat que els serveis sanitaris i socials
s'adaptin a la cronicitat, a l'envelliment i a la dependència, la
qual cosa requereix determinar millores en l'organització i en les
pràctiques professionals, el Grup Parlamentari Socialista
interpelAla el Govern sobre la reorganització de l'espai d'atenció
sociosanitària.

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3360/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2226/2011, relativa a
política general en gestió pública. (Mesa de 8 de maig de
2012).

Palma, a 9 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.
2226/12, relativa a política general en gestió pública, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes ha decidit incomplir la Llei del bon govern i la bona
administració.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'incompliment de la Llei del bon govern i la bona administració
perjudica la transparència i les possibilitats de participació
ciutadana en els assumptes públics.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la Llei del bon govern i la bona
administració en els seus estrictes termes.

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3166/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a conseqüències de l'opció
lingüística. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3170/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ràtios per aula. (Mesa de
9 de maig de 2012).

RGE núm. 3171/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a dificultat d'espai i
mobiliari. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3172/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a elecció de llengua. (Mesa
de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3173/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a lectoescriptura. (Mesa de
9 de maig de 2012).

RGE núm. 3174/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a càlcul del cost de la
segregació d'alumnes per motius de llengua. (Mesa de 9 de
maig de 2012).

RGE núm. 3209/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a servei de seguiment
d'inversions estratègiques. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3248/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a desnonaments de
famílies. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3249/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a sistema Private Finance
Iniciative (PFI). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3250/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a accions contra l'abús del
consum de drogues dels joves. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3254/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a eficiència sanitària i
drets dels usuaris. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3255/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a colAlapse del servei
d'urgències. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3258/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a lloguer d'instalAlacions
a Son Espases (II). (Mesa de 9 de maig de 2012).



2040 BOPIB núm. 46 -  11 de maig de 2012

RGE núm. 3259/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a lloguer d'instalAlacions
a Son Espases (III). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3260/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a lloguer d'instalAlacions
a Son Espases (IV). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3261/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a crèdit indisponible a la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social. (Mesa de 9 de
maig de 2012).

RGE núm. 3262/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a crèdit indisponible de
l'IBD. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3263/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa al pla d'equilibri econòmic
i la modificació horària dels centres de salut. (Mesa de 9 de
maig de 2012).

RGE núm. 3264/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a lloguer d'instalAlacions
a Son Espases. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3265/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats en Es
Pinaret del gener al març. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3266/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats al
centre socioeducatiu d'incorporació social del gener al març.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3267/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats en Es
Mussol, abril. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3268/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats en Es
Pinaret, abril. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3269/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats al
centre socioeducatiu d'incorporació social, abril. (Mesa de 9
de maig de 2012).

RGE núm. 3270/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats a Son
Fusteret del gener al març. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3271/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats en Es
Mussol del gener al març. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3272/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs, abril (II). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3273/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a detecció precoç del
càncer de mama, abril. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3274/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a menors ingressats a Son
Fusteret, abril. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3275/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a data de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, abril. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3276/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a baixa de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, abril. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3277/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs, abril. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3282/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència, abril. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3283/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, abril. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3284/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, abril (II). (Mesa de 9 de
maig de 2012).

RGE núm. 3285/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a endarreriments de
l'ajuda econòmica familiar de dependència, abril. (Mesa de 9
de maig de 2012).

RGE núm. 3328/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre
autonòmic de control lleter. (Mesa de 9 de maig de 2012).
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RGE núm. 3329/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manescals
de l'IBABSA. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3330/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
sistema d'execució de sanejament ramader. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en capítol VI. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3332/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
en capítol IV. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3333/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (X). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3334/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (XI). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3335/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (XII). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3336/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (XIII). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3337/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (V). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3338/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (VI). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3339/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (VII). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3340/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (VIII). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3341/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (IX). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3342/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (IV). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3343/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (III). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3344/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenament d'assessora tècnica (III). (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3345/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments ATB (I). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3346/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments (II). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3347/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
carnis (II). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3348/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
carnis (III). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3349/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
carnis (IV). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3350/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenament d'assessora tècnica (I). (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3351/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nomenament d'assessora tècnica (II). (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3352/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessament
d'assessora tècnica. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3353/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residus
carnis (I). (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3364/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recepció de
la TDT a Formentera. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3365/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament al transport públic terrestre de Formentera.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3366/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
dependències del SOIB de Formentera (I). (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3367/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
dependències del SOIB de Formentera (II). (Mesa de 9 de maig
de 2012).
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RGE núm. 3368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
dependències del SOIB de Formentera (III). (Mesa de 9 de
maig de 2012).

Palma, a 9 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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

En quins supòsits l'opció lingüística pot comportar el canvi
de centre?

Palma, a 26 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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quants d'alumnes per aula s'assignaran a primària i quants
a infantil?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió ha fet la conselleria per afrontar les
dificultats en espai i mobiliari que comportarà l'augment
d'alumnes per aula?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin percentatge dels alumnes escolaritzats a les Illes
Balears tenen previst que tendran l'opció a "elecció de llengua"?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin horari valora la conselleria que es dedica a la
lectoescriptura en sentit ampli?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost calcula la conselleria que tendrà la segregació
d'alumnes per la llengua que triïn?

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants i quins projectes d'inversió estratègics per a les Illes
Balears s'han captat des de l'aprovació del servei de seguiment
d'inversions estratègiques?
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Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin grau d'aplicació s'ha desenvolupat del conveni signat
entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i
l'IBAVI per evitar desnonaments de famílies afectades per la
crisi econòmica gestionats des dels serveis socials municipals?
A la resposta s'han d'incloure municipis que ho han solAlicitat,
municipis que se n'han beneficiat, famílies que ho han solAlicitat
i famílies que se n'han pogut beneficiar.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Coneix el Govern el document publicat per un comitè ad hoc
del Parlament britànic que desaconsella la finançació
d'infraestructures o serveis públics mitjançant el sistema PFI
(Private Finance Iniciative) després de tenir àmplia experiència
des dels anys 1980?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

En resposta a pregunta feta relativa a les accions que està
realitzant el Govern per sensibilitzar els joves contra l'abús del
consum de drogues, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats informà que manté colAlaboració amb la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social i amb els consells insulars.
Se solAlicita quins són els membres de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats que en formen part, quina
periodicitat de reunions existeix, quins objectius i quines
finalitats tenen marcades aquestes reunions.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin serà el cost per als ciutadans de les zones d'influència
d'Inca i Manacor en termes d'eficiència sanitària i de
desigualtats en drets respecte als hospitals de Palma?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb registre d'entrada 462/2012 del Parlament es recollia
la resposta solAlicitada a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social en relació amb el colAlapse del servei
d'urgències durant els dies 20-24 de gener, però a la mateixa
pregunta se solAlicitaven les mesures que es varen prendre per
millorar la situació durant aquells dies; aquesta part de la
pregunta no va ser contestada. Per tant, quines mesures es varen
prendre per millorar la situació durant aquells dies?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes es preveu el
lloguer d'instalAlacions de l'Hospital de Son Espases. 

Quin serà el preu de lloguer de les diferents instalAlacions?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes es preveu el
lloguer d'instalAlacions de l'Hospital de Son Espases. 

Quins mecanismes de control preveu l'Ib-salut per controlar
que no hi hagi privilegis de l'ús de les instalAlacions per part dels
pacients provinents de la privada enfront dels pacients de la
sanitat pública?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes es preveu el
lloguer d'instalAlacions de l'Hospital de Son Espases. 

Quina previsió d'ingressos anual té el Govern pel lloguer
d'aquestes instalAlacions sanitàries?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Al Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears es
preveu la declaració de crèdit no disponible per valor de 4
milions per a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social?
Quins programes, prestacions i serveis afectarà?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes es preveu la
declaració de crèdit no disponible per valor de 600.000 euros
per a l'Institut Balear de la Dona. Quins programes, prestacions
i serveis afectarà?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com creu que millorarà la qualitat assistencial sanitària la
modificació horària dels centres de salut i de les unitats bàsiques
de salut que recull el Pla per a l'equilibri econòmic?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes es preveu el
lloguer d'instalAlacions de l'Hospital de Son Espases. 

Quin mecanisme jurídicoadministratiu perpetra
l'arrendament de l'ús dels quiròfans, les habitacions i altres
instalAlacions?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març, i amb quina mesura judicial, en el centre Es
Pinaret? Detall per mes.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març, i amb quina mesura judicial, en el centre
socioeducatiu d'incorporació social? Detall per mes.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, en el centre Es Mussol? Detall per
setmana.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, en el centre Es Pinaret? Detall per
setmana.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, en el centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març, i amb quina mesura judicial, en el centre Es
Fusteret? Detall per mes.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats durant els mesos de
gener a març, i amb quina mesura judicial, en el centre Es
Mussol? Detall per mes.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes d'abril de 2012 i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes d'abril de 2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats en el mes d'abril, i
amb quina mesura judicial, en el centre Es Fusteret? Detall per
setmana.

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes d'abril de 2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes d'abril de 2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes d'abril de 2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril de 2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes d'abril de 2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes d'abril de
2012?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De la quantia total de la nòmina d'abril de 2012 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

Palma, a 3 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius es marca la conselleria amb la constitució
del Centre autonòmic de control lleter?

Palma, a 4 de maig 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.

Quants manescals treballen al laboratori de lactologia de
l'IBABSA?

Palma, a 4 de maig 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.

En què consisteix el "nou sistema d'execució de sanejament
ramader"?

Palma, a 4 de maig 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació detallada de les despeses fetes per l'ATB
corresponents al capítol VI, d'inversions i projectes,
corresponents als mesos de gener, febrer i març del 2012 i
novembre i desembre del 2011?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quina és la relació detallada de les despeses fetes per la
Conselleria de Turisme i Esports corresponents al capítol IV,
transferències corrents, corresponents als mesos de gener, febrer
i març del 2012 i els mesos de novembre i desembre del 2011?
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Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quins són els noms dels treballadors afectats per
l'amortització de places a l'ATB?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quina és la data de contractació de cadascun dels
treballadors afectats per l'amortització de places a l'ATB?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quins són els noms dels treballadors afectats per
l'amortització de places a Ports de les Illes Balears?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quina és la data de contractació de cadascun dels
treballadors afectats per l'amortització de places de Ports de les
Illes Balears?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió pressupostària feta per l'ATB per al
pagament de les indemnitzacions en els acomiadaments fets per
amortització de places de treball ocupades?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió pressupostària feta per Port de les Illes
Balears per al pagament de les indemnitzacions en els
acomiadaments fets per amortització de places de treball
ocupades?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els fonaments jurídics i les conseqüències
econòmiques que avalen la diferència entre acomiadament d'un
treballador i l'amortització d'un lloc de treball?
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Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Sr. Conseller que la conselleria ha de complir la
normativa laboral vigent?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Se sent el Sr. Conseller responsable del compliment de la
normativa laboral en la Conselleria de Turisme i Esports, ATB
i Ports de les Illes Balears?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les indemnitzacions que ha establert Port de les
Illes Balears per la resolució de cadascun dels contractes que ha
fet?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Quines són les indemnització que ha establert l'ATB per
cadascun dels contractes resolts?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Per quins motius ha estat nomenada la Sra. Lourdes Reynés
Vázquez-Rovira com assessora tècnica de la Conselleria de
Turisme i Esports?

Palma, a 4 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les indemnitzacions pagades a cadascun dels
treballadors que l'ATB ha acomiadat per amortitzar el seu lloc
de treball?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les indemnitzacions pagades a cadascun dels
treballadors que Ports de les Illes Balears ha acomiadat per
amortitzar el lloc de treball que ocupaven?

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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.

Quin cost anual representa per a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a través de Carn Illes
l'eliminació dels diferents tipus de residus (SANDACH)?

Palma, a 3 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 empreses es fan càrrec de l'eliminació diària del grup
1 de residus carnis (SANDACH), corresponent a categoria 1 i
categoria 2 exceptuant contingut gàstric de boví, de l'empresa
Carn Illes, de la qual forma part el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig 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.

Per quin procediment s'ha adjudicat el servei d'eliminació de
residus carnis de l'empresa Carn Illes, de la qual forma part el
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 3 de maig 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.

Quan fou nomenada la Sra. Clara Gil Pidal com assessora
tècnica de la Conselleria de Turisme i Esports?

Palma, a 4 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quins motius fou nomenada la Sra. Clara Gil Pidal com
assessora tècnica de la Conselleria de Turisme i Esports?

Palma, a 4 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quines causes ha estat cessada la Sra. Clara Gil Pidal
com assessora tècnica de la Conselleria de Turisme i Esports?

Palma, a 4 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A quines empreses s'estan emprant  els residus carnis
(SANDACH) del grup 2 (SANDACH categoria 2, contingut
gàstric de boví) per part de Carn Illes que, segons resposta de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, s'utilitza
"directament com a esmena pel sòl"?

Palma, a 3 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quan pensa el conseller de Presidència solucionar la greu
problemàtica que pateixen els veïns de Sant Ferran i Es Pujols
de Formentera en la recepció de la TDT?

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

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

Pensa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
mantenir o incrementar el finançament destinat al transport
públic terrestre de Formentera per a l'any 2012?

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
liquidar el deute pendent amb la constructora que va realitzar les
obres a les noves dependències de SOIB de Formentera, després
d'un any d'estar finalitzades, i que a dia d'avui encara segueixen
tancades?

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

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

Quin dia pensa obrir el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats les noves dependències del SOIB de Formentera?

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els serveis, ben detallats, que es donaran a les
noves dependències del SOIB de Formentera?

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Jaume Ferrer i Ribas.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a tancament d'hospitals.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3211/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a programa PISE.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora i conservació de les estacions depuradores i de
bombeig d'aigües residuals. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
del Govern en relació amb diversos dictàmens sobre
reglaments europeus. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3218/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llibertat d'elecció de llengua. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3219/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consens lingüístic. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi del
sistema d'avisos 112. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 9 de maig de 2012).
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RGE núm. 3221/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
producte gastronòmic. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió del ple del Consejo Español de Turismo. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a foment de l'activitat dels emprenedors. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3225/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a proveïdors. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3226/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament d'hospitals públics. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3227/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a qualitat del sistema educatiu. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3228/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal docent no contractat el curs 2012-2013. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls a
l'assistència sanitària. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3230/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
darreres retallades en matèria educativa. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3231/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a darreres
retallades. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 9
de maig de 2012).

RGE núm. 3417/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de la línia de fangs de la depuradora de
Llucmajor. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3418/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llicència exprés. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3419/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arribada
de creuers a Sant Antoni de Portmany. (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3420/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
Erasmus per a joves emprenedors. (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3421/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estudis professionals d'FP a la família maritimopesquera.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3422/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prestacions tramitades durant el primer trimestre
d'enguany en matèria de dependència. (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3423/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions de coordinació en matèria de competències
compartides. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3424/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del
Reial Decret Llei 13/2012, de 30 de març, a les Illes Balears.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3425/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
segona edició de la competició Thomas Cook Ironman a
Alcúdia. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3426/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla de mesures per afavorir el creixement. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3427/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció d'horaris als centres de salut.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3428/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a rescat dels bancs. (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3429/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interins
afectats per les retallades. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
retallades i pla de mesures de creixement. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3431/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a línies vermelles. (Mesa de 9 de maig de 2012).
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RGE núm. 3432/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elecció de llengua. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3433/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tancament d'hospitals públics. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3434/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulat, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pàrquing
de Son Espases. (Mesa de 9 de maig de 2012).

Palma, a 9 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 Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Per què troba el president del Govern que tancar hospitals és
una bona notícia?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Troba el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
eliminar les ajudes del programa PISE és una bona mesura?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quines actuacions du a terme el Govern de les Illes Balears
per a la millora i la conservació de les estacions depuradores i
de bombeig d'aigües residuals?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions concretes té previst dur a terme el Govern
de les Illes Balears davant el Comitè de les Regions pel que fa
als dictàmens sobre els reglaments que regulen els fons
europeus i les polítiques agrària i pesquera comunes per al
període 2014-2020 que seran aprovats els dies 3 i 4 de maig en
sessió plenària d'aquest organisme europeu?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com farà efectiva el Govern de les Illes Balears la
implantació de la llibertat d'elecció de llengua?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
és l'actual govern el responsable de rompre el consens
lingüístic?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.



2054 BOPIB núm. 46 -  11 de maig de 2012

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat l'estalvi econòmic anual previst per la
Conselleria d'Administracions Públiques envers el canvi de
sistema d'avisos d'emergències de l'112?

Palma, a 3 de maig de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines gestions està duent a terme la Conselleria de Turisme
i Esports per potenciar el producte gastronòmic?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller de Turisme la reunió del Ple del
Consejo Español de Turismo del passat 17 d'abril?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
posada en marxa de diferents premis per tal de fomentar
l'activitat d'emprenedors?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius es pretenen aconseguir amb el Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears presentat el passat
dilluns dia 30 d'abril?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes factures es podran acollir al mecanisme de
pagament de proveïdors establert pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines raons l'han duit a prioritzar el tancament dels
hospitals Joan March i General?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, pensa vostè
que pujar les ràtios i baixar el nombre de professorat millorarà
la qualitat del sistema educatiu?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha calculat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
la quantitat de personal docent que deixarà de ser contractat el
curs 2012-2013 a causa del Pla de mesures d'estalvi presentat el
dilluns passat?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Sra. Consellera de Salut que les decisions del pla de
retalls afectaran l'assistència sanitària a les Illes Balears?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, creu vostè
que les darreres retallades en matèria educativa ajudaran a
millorar els resultats acadèmics del nostre alumnat?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Vicepresident, les retallades massives del pla del 30
d'abril són les darreres que patiran els ciutadans de les nostres
illes?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina inversió fa el Govern per tal de millorar la línia de
fangs de la depuradora de Llucmajor?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de l'aprovació dins el Pla de
reactivació econòmica de la llicència exprés?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de l'aprovació dins el Pla de
reactivació econòmica de la llicència exprés?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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

Quina valoració fa el conseller de Presidència de l'aprovació
per part de la Comissió Europea del projecte Erasmus per a
joves emprenedors, que compta com a socis amb l'Euroregió
Pirineus Mediterrània i el Centre Balears Europa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

És intenció del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
aprofitar les instalAlacions del Centre de la Mar a Menorca per
oferir estudis professionals d'FP en la família
maritimopesquera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines han estat les prestacions tramitades durant el primer
trimestre d'enguany pel Govern de les Illes Balears en matèria
de dependència?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions de coordinació portaran a terme la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i la
Delegació del Govern en relació amb l'àmbit de possibles
competències compartides?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions porta a terme el Govern de els Illes
Balears per defensar una aplicació del Reial Decret Llei
13/2012, de 30 de març, que beneficiïn les nostres illes?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la celebració
de la segona edició de la competició Thomas Cook Ironman a
Alcúdia el passat dissabte 12 de maig?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius persegueix el Govern de les Illes Balears
amb l'aprovació del Pla de mesures per afavorir el creixement?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins beneficis ens du a la ciutadania la reducció d'horaris
als centres de salut i a les unitats bàsiques?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President, què li sembla que es destinin doblers a rescatar
bancs mentre aquí es tanques hospitals?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, a quants
d'interins afectaran les retallades previstes en el Pla d'ajust del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

Per quins motiu el Govern ha estat tan concret en la
confessió dels plans de retallades i tan ambigu en el pla de
mesures de creixement?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, ens pot indicar quines són les
seves línies vermelles?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan el conseller d'Educació tengui tots els impresos
d'adscripció d'alumnes amb les creuetes d'elecció de la llengua
posades, com pensa fer per posar-ho en pràctica?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sr. President, per què les Illes Balears som l'única comunitat
autònoma que ha de tancar dos hospitals públics?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer la Sra. Consellera de Salut amb el pàrquing de
Son Espases?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3168/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a crèdit no disponible de Medi Ambient, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3169/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a crèdit no disponible d'Educació, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

Palma, a 9 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.

En el cas que el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori no comparegui al Parlament per explicar les
repercussions del Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, anunciat pel Govern el passat 30 d'abril, com afectarà
la declaració de crèdit no disponible de Medi Ambient que
preveu l'esmentat pla?

Palma, a 2 de maig 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 comissió.

En el cas que el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
no comparegui al Parlament per explicar les repercussions del
Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears, anunciat pel
Govern el passat 30 d'abril, com afectarà la declaració de crèdit
no disponible d'Educació que preveu l'esmentat pla?

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a espai sociosanitari a l'Hospital de Son Dureta, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 9 de maig de
2012).

Palma, a 9 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.

Motivació del procediment d'urgència: Davant les intencions
del Govern de les Illes Balears de reorganització de l'espai
d'atenció sociosanitària.

Els avanços científics i socials, un millor desenvolupament
de les condicions de vida en el nostre entorn - especialment pel
que fa a millores a l’habitatge, l’alimentació, la higiene i el
sanejament- i el desenvolupament dels sistemes sanitaris han
permès que les poblacions de les societat avançades hagin
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aconseguit que l’esperança de vida s’allargui de manera
significativa.

L’envelliment de la població és un fet: l’esperança de vida
s’incrementa i les persones viuen cada vegada més anys, però
moltes amb problemes de salut crònics que, en molts de casos,
condueixen a una situació de dependència amb una gran
necessitat de recursos sanitaris i socials.

Els serveis sanitaris i socials s’han d’adaptar a la cronicitat,
a l’envelliment i a la dependència d’una part significativa de la
població, la qual cosa requereix determinar millores en
l’organització i en les pràctiques professionals.

És per aquest motiu que tenim necessitat de treballar a fons
en l’estratègia de les malalties cròniques i adaptar el nostre
sistema sanitari a les necessitats presents i futures en l’àmbit
sociosanitari.

Hi ha un grup cada vegada més nombrós de persones que
presenten un problema sanitari lligat a una problemàtica social
complexa. Cap sistema no pot donar resposta de manera
independent a les seves necessitats, i aquestes persones, en
moltes ocasions, circulen entre el sistema sanitari i social sense
que estigui delimitat clarament quins són els serveis i quines són
les responsabilitats de cadascun dels dos nivells assistencials.

Atès que el Servei de Salut de les Illes Balears té un pla
d’accions sanitàries a l’àmbit sociosanitari del Servei de Salut,
fet per personal del servei i de la Conselleria de Salut.

Atès que aquest pla analitza el recursos sociosanitaris que
tenim, defineix el model sociosanitari, fixa indicadors, dibuixa
necessitats, fa propostes de planificació, planteja circuits de
coordinació, circuits de derivació, marca estratègies
d’intervenció, un pla que crea la infermera gestora de casos, la
infermera d’enllaç i que també crea un programa informàtic de
gestió de casos sociosanitaris.

Atès que l’actual i futura necessitat a l’àmbit sociosanitari
ens dibuixa la necessitat de cobrir mancances que tenim a la
nostra comunitat, com la de llits de mitja i llarga estada.

Atès que des de finals de 2010 la majoria d’espai de l’antic
Hospital Son Dureta està buit, pel trasllat de l’assistència
sanitària al nou Hospital de Son Espases, pot permetre una
reorientació de les instalAlacions actuals cap a la millora de
l'oferta assistencial sociosanitària per poder arribar a satisfer les
necessitats sociosanitàries de la nostra comunitat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir i desenvolupar l’estratègia d’atenció a les
malalties cròniques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en un termini de tres mesos, un pla
d’adequació i rehabilitació del conjunt arquitectònic d’edificis
de l’antic l’Hospital Son Dureta, com a gran espai sociosanitari.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a paralitzar el tancament de l’Hospital Joan March
i de l’Hospital General, com a espais d’atenció sociosanitària.

Palma, a 2 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3167/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3235/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures de suport als treballadors que han esgotat
totes les prestacions, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 9 de maig de
2012).

RGE núm. 3236/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no-suspensió del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3237/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a les Illes, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de
maig de 2012).

RGE núm. 3238/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abús dels decrets llei, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 9 de
maig de 2012).
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RGE núm. 3239/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a demanda de l'Estat d'incentius per a la
reestructuració i la modernització de la nostra oferta turística,
amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 9 de
maig de 2012).

RGE núm. 3240/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cooperació institucional per al suport al sector
nàutic de les nostres illes, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 9 de maig de 2012).

RGE núm. 3252/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a centre de recuperació de la
fauna silvestre de Menorca, amb tramitació davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3253/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a fons europeus FEDER, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 9 de maig
de 2012).

RGE núm. 3318/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a multilingüisme de Suïssa a les
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 9 de maig de 2012).

Palma, a 9 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 de Salut.

El sistema sanitari públic de l’Estat espanyol, ha estat
reconegut com un dels millors del món, fins arribar a un bon
grau de satisfacció entre els usuaris. El cost de la sanitat pública
en termes econòmics de percentatges en relació amb el PIB, ens
demostra que encara estem a la cua dels països que formen la
UE ( l’Estat Espanyol es gastà el 2010 per habitant 1.298 euros,
mentre que la mitjana europea és de 2.103 euros).

Tot i així som tots conscients de la necessitat de millora la
gestió del sistema sanitari per poder estalviar, però sense haver
de reduir prestacions ni instaurar el copagament. Hi ha marge de
millora en l’ús de tecnologia inapropiada, sobre la pràctica de
la medicina defensiva, amb duplicitats, falta de temps per a
l’atenció adequada en atenció primària, amb la reducció de la
medicalització excessiva, amb la dispersió dels centres de
compra que rompen amb l’economia d’escala ..., qualsevol
racionalització dels serveis sanitaris ha de continuar garantit la
igualtat d’accés, l’equitat i la qualitat del servei.

L’actual sistema sanitari és un bon mecanisme de solidaritat
i de redistribució. Ho paguem entre tots i totes per via dels
imposts, qui més guanya més aporta, i tots i totes ens
beneficiem de les prestacions quan les necessitam,
independentment de la renda econòmica.

Una de les característiques del nostre sistema sanitari és la
creació de mecanismes de solidaritat intergeneracional amb les
persones majors de 65 anys, més propenses a patir malalties. Un
exemple d’aquesta solidaritat intergeneracional és que els
medicaments receptats pels facultatius als jubilats siguin
gratuïts.

Aquesta solidaritat intergeneracional es pot veure trencada
amb la proposta del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat que instaura que tots els jubilats i jubilades amb
pensions contributives hauran de pagar per la medicació.

Per altra banda, la pujada del copagament farmacològic, que
ja es venia pagant, d’un 40% a un 50% a totes les rendes
compreses entre els 22.000 i els 100.000 euros suposa
penalitzar, una vegada més, la classe mitjana i les persones que
tenen una salut més vulnerable i necessiten de despesa
farmacèutica de forma més habitual.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’acord del
Govern de l’Estat que ha imposat el copagament dels productes
farmacològics als jubilats i jubilades ja que són el sector de
població que més requereix de l’atenció sanitària, i que afecta
d’una forma especialment negativa la comunitat autònoma de
les Illes Balears perquè tenim una pensió mitjana de 858 euros
per davall de la mitjana de l’Estat espanyol que són 940 euros.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’acord del
Govern de l’Estat que ha pujat en un 10% el copagament
farmacològic a totes les persones amb rendes entre 22.000 i
100.000 euros, ja perjudica les famílies que tenen membres amb
problemes de salut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que modifiqui l’acord pres en el Consell de Ministres de dia 20
d’abril i que recull el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril,
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves
prestacions.

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.

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

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

Ateses les rebaixes que els pressuposts generals de l’Estat
preveuen en polítiques actives d’ocupació que són gestionades
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per les comunitats autònomes, mesures que suposen a la nostra
comunitat una baixada del 56% del seu pressupost.

Atès que els programes més afectats, amb rebaixes del 98%
dels pressupost, són programes de suport, de contractació
directa de treballadors i treballadores que han esgotat les totes
les prestacions.

Atès que el Govern de les Illes Balears no va fer cap
previsió pressupostària amb recursos propis, per a despesa en
polítiques actives d’ocupació.

Atès que la reforma laboral, en paraules del mateix Govern
de l’Estat, no crearà ocupació de manera immediata, és més, les
previsions del Govern, en l’informe econòmic que acompanya
els pressupost de l’Estat, és de creixement de l’atur en 631.000
persones a l’Estat, i per tant uns 12.000 aturats més a les Illes.

Atès que la mateixa reforma laboral que patim incentiva la
contractació dels treballadors i treballadores que més cobren
prestació, ja que aquesta és en part deduïble dels costs laborals
de l’empresa, cosa que discrimina la contractació dels
treballadors i treballadores que no cobren prestació.

Tot mesures que dificultaran la integració laboral de molts
treballadors i treballadores de les nostres illes, unes 53.000
persones poden estar avui afectades, sense oportunitats ni futur
immediat.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat que, de manera urgent, en el termini de tres mesos
presenti i acordi, des de la concertació social, un pla de mesures
que garanteixin l’oportunitat dels treballadors i treballadores
que han esgotat totes les prestacions a incorporar-se al mercat
laboral de les nostres illes.

Palma, a 30 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.

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

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

Atès que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és
un òrgan creat i regulat a l’article 78 del nostre Estatut
d’Autonomia, que el defineix com l’òrgan colAlegiat de
participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en
matèria econòmica i social.

Atès que ja els pressupost del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears així com el seu règim de reunions s’havien
reduït de manera considerable, i que la seva suspensió no suposa

un estalvi significatiu, a més que no s’ha negociat en cap cas la
possibilitat d’un funcionament fins i tot encara més auster.

Atès que vivim moments prou difícils a l’àmbit econòmic i
social, que necessiten d’espais de concertació, diàleg i acord
més que mai.

Preocupats pels efectes i l'actitud del Govern en anunciar la
suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en
els continguts del Pla de mesures d’estalvi per al 2012.

Per tots aquests motius el Grup Socialista al Parlament de
les Illes Balears presenta pel seu debati i aprovació a comissió
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud
totalitària del Govern de les Illes Balears que ha demostrat en la
suspensió del Consell Econòmic i Social.

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que revisi i deixi sense efecte la proposta de
suspendre el Consell Econòmic i Social.

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actualment estan en tramitació els pressuposts generals de
l'Estat 2012, i atès que no es preveu cap inversió en la
construcció dels nous jutjats d'Eivissa, Manacor i Ciutadella, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a recuperar els projectes d'inversió en el pressupost 2012 per a
la construcció dels jutjats d'Eivissa, Manacor i Ciutadella.

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des del començament de legislatura, el Govern ha dictat
onze decrets llei en deu mesos:
1. Decret llei 1/2011, de 29 de juliol, de modificació de l'article

20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Decret llei 2/2011, de 29 de juliol, de modificació de la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

3. Decret llei 3/2011, de 29 de juliol, de modificació dels
terminis prevists a l'article 3 de la Llei 10/2010, de 27 de
juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d'interès general en matèria
d'ordenació territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió .

4. Decret Llei 4/2011, de 5 d'agost, de modificació de la Llei
7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d'Ocupació de
les Illes Balears.

5. Decret llei 5/2011, de 29 d'agost, de suport als emprenedors
i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears.

6. Decret Llei 6/2011, de 2 de desembre, de mesures tributàries
urgents.

7. Decret llei 7/2011, de 23 de desembre, pel qual s'estableix
el règim sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures
administratives urgents en matèria de joc.

8. Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre mesures orientades
a la prevenció de l'oferta ilAlegal en matèria de transports a
l'illa d'Eivissa.

9. Decret llei 2/2012 de 17 de febrer, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible.

10. Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per
a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes
Balears.

11. Decret llei 4/2012, de 30 de març, de mesures tributàries
per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Tenint en compte que la Constitució Espanyola i l'Estatut
d'Autonomia deixen clar que aquest tipus de norma només es
pot aprovar en cas d'extraordinària i urgent necessitat, i que el
Govern n'està fent un clar abús, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata l'abús que el
Govern està fent en l'aprovació de decrets llei, sense que hi
concorri una extraordinària i urgent necessitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar decrets llei només en els casos prevists en el
nostre Estatut d'Autonomia i en la Constitució Espanyola.

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'impacte del turisme de vacances en un territori tant limitat
com són les nostres illes ens obliga a fer compatible la
preservació del paisatge, recurs de primera magnitud per a la
nostra indústria turística, i la reconversió i millora del sector que
és la base de la nostra economia.

En aquesta estratègia és fonamental la disponibilitat de
mesures i recursos que permetin impulsar i incentivar aquesta
estratègia de reconversió turística sense cap nou consum de
territori, és per tant objectiu compartit la reconversió i la
modernització de la nostra destinació, tant des de l’àmbit públic
com privat.

I en aquesta estratègia estava compromès el Govern de
l’Estat que mitjançant els seus pressupost estructurava el suport
a la modernització amb diferents programes: FOMIT, Pla de
Reconversió de la Platja de Palma, inversions estatutàries,
incentius en crèdits per a la millora dels establiments turístics ...
Però avui, vists els pressuposts de l’Estat per al 2012, tota
aquesta estratègia d’avançar a favor de la competitivitat i la
creació d’ocupació queda en suspens.

Davant aquesta situació de manca de compromís amb la
modernització turística, les Illes tenim un instrument jurídic que
cal posar en valor, és la Llei de regim especial de les Illes
Balears, que preveu un obligat suport de l’Estat en la política de
modernització turística.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
l’Estat atès el caràcter estratègic que té el turisme per a
l’economia de les Illes Balears, l’establiment d’un programa
d’incentius a la inversió en el sector, que s’orientaran
preferentment a la seva reestructuració i modernització.

Palma, a 25 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sent el sector nàutic a les nostres illes un producte turístic
d’especial referència pel fet insular, i per la qualitat i
l'accessibilitat de les nostres aigües, que marquen i permeten
una identitat turística de primera referència i amb gran
potencialitat de creixement en serveis, llocs de feina, valor
afegit, increment de la rendibilitat turística i en l’allargament de
la temporada turística.

El sector nàutic és ample i complex en l’àmbit de les
administracions que participen en la seva gestió i
desenvolupament.

Per tant és clau tant potenciar el sector nàutic en les seves
múltiples potencialitats de manifestació i desenvolupament,
com fer-ho de manera conjunta des de la cooperació
institucional i la participació del sector de cadascuna de les illes,
així ho preveu l’article 8 de la Llei de règim especial de les Illes
Balears, i per tots aquests motius el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de la comunitat autònoma, a aprovar, amb la
participació del sector, un pla de mesures per potenciar el sector
nàutic de cadascuna de les illes.

Palma, a 25 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.

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

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

El Centre de recuperació de fauna silvestre de Menorca té la
finalitat de contribuir al manteniment de la biodiversitat
zoològica de l'illa mitjançant l'assistència a la fauna silvestre
accidentada o en perill i, paralAlelament, a la tasca educativa i de
conscienciació sobre aquest tema.

El Centre de recuperació de fauna silvestre de Menorca ha
tractat des del seu inici més de 3.000 animals amb necessitats
veterinàries, més unes 10.500 tortugues de terra provinents de
captivitat. L'any 2011 el Centre de recuperació de Menorca va
acollir 260 animals amb necessitats d'assistència, dels quals un
36,9% han estat recuperats fins al punt de poder-los alliberar
amb èxit. Als animals esmentats s'hi han d'afegir 614 tortugues
de terra provinents de captivitat, que fan al centre un temps

d'adaptació i quarantena per retornar posteriorment al seu
hàbitat natural.

A les Illes Balears hi ha tres centres de recuperació, un a
Mallorca, un a Eivissa i un altre a Menorca. El pressupost de la
comunitat autònoma de les Illes Balears preveu per a la
recuperació de la fauna silvestre 378.000 euros, només destinats
als centres de Mallorca i Eivissa, a través del COFIB. Fins el
2010 el centre de Menorca es gestionava a través de contractes
de servei entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern
balear o bé el Consorci per a la Recuperació de la fauna de les
Illes Balears i el GOB-Menorca, amb un cost aproximat de
21.000 euros. La resta del finançament s'aconseguia a través
d'altres administracions locals, empreses privades i particulars.
L'any 2011 el Govern balear ja no va finançar el centre de
Menorca.

La manca de suport econòmic per part del Govern de les
Illes Balears al Centre de recuperació de Menorca posa en perill
la continuïtat del servei que, per altra banda, és una
responsabilitat exclusiva de l'executiu autonòmic.

És per açò que el Grup Parlamentari del PSM-Iniciativa
Verds-Entesa i Més per Menorca proposa la següent resolució:

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure un contracte de servei per al 2012 entre el
Consorci per a la Recuperació de la fauna de les Illes Balears
(COFIB) i el GOB-Menorca per a tal de donar continuïtat al
servei del centre menorquí gestionat per l'entitat
conservacionista.

Palma, a 3 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Un dels instruments més potents quant a la política regional
europea és el fons FEDER. Aquest fons es regeix pel criteri
principal del PIB per càpita. Per al període 2007-2013 les Illes
Balears, atès aquest criteri, han rebut un finançament del fons
FEDER similar al d'altres regions desenvolupades.
Concretament les Illes Balears van rebre 15i per habitant i per
any, enfront dels 18 d'Aragó, 14 de Catalunya i 16 del País
Basc.

A pesar del criteri del PIB per càpita, la Unió Europea ha
establert mecanismes compensatoris del fons FEDER davant el
que considera “limitacions específiques”. Un dels casos
d'aquestes limitacions específiques és el dels territoris
ultraperifèrics, com Canàries, que reben per aquest concepte un
finançament addicional.
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Però també illes no ultraperifèriques, com Còrsega, Sicília,
Malta o Xipre, es beneficien d'un major finançament d'aquest
fons, gràcies a mecanismes específics per compensar els costs
d'insularitat, illes amb una situació semblant a les Balears, quant
a PIB per càpita i no ser territoris ultraperifèrics, tenen un
finançament molt diferent: Illes Balears 15 euros habitant i any,
59 Sardenya i 72 Còrsega.

Açò que ha passat durant el període 2007-2013 no pot tornar
a passar. Si s'haguessin reconegut a les Illes Balears les
limitacions que implica la insularitat, tal com s'ha fet per
exemple a Canàries, haguéssim rebut 35 euros addicionals per
habitant i any. I açò suposaria haver rebut un finançament de
fons FEDER de 352 milions d'euros, enfront als 107 que es
reben actualment. Un increment de 245 milions d'euros de la
Unió Europea, per al període 2007-2013.

El Govern de les Illes Balears ha de reclamar a la Comissió
Europea un tractament similar a l'obtingut per Canàries i altres
regions insulars, que reconegui i compensi les limitacions
específiques derivades de la situació geogràfica. Cal recordar en
aquest sentit que les Balears comparteixen quatre dels cinc
supòsits que defineixen un territori com ultraperifèric.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar davant la Comissió Europea el
reconeixement i la compensació per les limitacions derivades de
la insularitat a través d'una participació diferenciada dels fons
europeus FEDER, com ho han fet altres regions insulars.

Palma, a 3 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears, arran del viatge a Suïssa del
president José Ramon Bauzá i del conseller d'Educació Rafel
Bosch durant el mes d'abril, ha posat de manifest el seu interès
a estudiar la possibilitat d'avançar cap a un model educatiu
multilingüe, en el qual la llengua del territori és la llengua
vehicular i d'aprenentatge a tot l'ensenyament, amb la
incorporació en el pla d'estudis d'altres llengües, de l'Estat i/o
estrangeres, a partir dels 10-11 anys.

Amb l'aplicació del model multilingüe suís la llengua
catalana també formaria part dels plans d'estudis de la resta de
comunitats autònomes.

Per altra banda, l'opció pel multilingüisme va més enllà de
l'àmbit educatiu i abasta tota l'organització de l'estat. Al país
alpí cada cantó té una única llengua oficial. En canvi, totes les
llengües són oficials per als organismes de l’Estat.

Atès que aquest model lingüístic no és viable actualment, ni
a les Illes Balears ni al conjunt de l'Estat, en el marc de l'actual
text constitucional, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca presenta la següent,

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a plantejar i negociar davant el Govern de l'Estat els
canvis normatius escaients que facin possible la transició a un
model multilingüe de l'Estat espanyol, amb preeminència a cada
territori de la seva llengua pròpia.

Palma, a 3 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 6000/11 i 6004/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
pressupost par a desplaçaments a la Península 2012. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants a la península de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2012, total
i per illes?

El pressupost que té consignat l'Ib-Salut per al 2012 a la
partida pressupostària G/412B01/48604/00 Entregues per
desplaçament (particulars) és d'1.100.000 euros.

No es disposa d'un pressupost desglossat per illes ni
desglossat a la península.

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 220/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a obertura dels
centres en horari no lectiu. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

Quines línies, i per quines quanties, convocarà la
Conselleria per donar suport a l'obertura dels centres en
horari no lectiu durant 2012?
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Les línies convocades per la Conselleria per donar suport a
l'obertura dels centres en horari no lectiu durant 2012 són:

Encarregat menjador: 40.050,14i
Torn de menjador: 82.826,72i
Escola matinera: 36.214,22i
El pressupost del curs 2011 -2012 es de 159.091 ,08i

Palma, 3 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 223/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a vehicle elèctric. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quines actuacions preveu dur a terme el Govern de les Illes
per desenvolupar el protocol general de colAlaboració entre
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i el Consell Insular de Menorca per al desenvolupament del
vehicle elèctric a Menorca?

El protocol general de colAlaboració entre l'Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca per al desplegament del vehicle elèctric a Menorca
fou signat el 2 de maig de 2011 i pretenia identificar les accions
específiques per tal de fomentar la demanda de vehicles
elèctrics i gestionar la demanda elèctrica per tal d'assolir els
objectius plantejat en el Pla d'acció i d'implantació de vehicle
elèctric a les Illes Balears.

El protocol establia un termini d'un mes des de la seva
signatura per a la creació d'una comissió de seguiment, però
com que el 22 de maig de 2011 hi va haver eleccions
autonòmiques, només 20 dies després de la signatura del
protocol, i amb l'objectiu de no fer feina debades, s'esperà a
tenir definida l'estructura organitzativa i el nomenament dels
càrrecs en les dues administracions per tal de designar els
membres de la comissió de seguiment.

Posteriorment, el Govern de les Illes Balears analitzà el Pla
d'acció d'implantació del vehicle elèctric aprovat en la
legislatura passada, que marcava uns objectius molt exigents
(aconseguir el 31 de desembre de 2014 els 7.500 vehicles
elèctrics a les Illes Balears) i no era acompanyat de cap partida
pressupostària associada.

Si a aquest fet li sumem la difícil situació econòmica de la
comunitat autònoma que obliga a l'Administració autonòmica
a dur una política d'austeritat i a ser molt estricta en prioritzar i
assignar els recursos econòmics, resultà en una congelació de
les actuacions al respecte.

En aquesta situació, el Govern durà a terme les actuacions
següents:
• Designar els representats de l'Administració autonòmica, i

posar-se en contacte amb el Consell Insular de Menorca
perquè designi el seus, per tal de crear la comissió de
seguiment d'aquest protocol i estudiar i elaborar propostes
reals i viables econòmicament de projectes particulars que
es puguin desenvolupar en el marc del protocol, redactant-ne
els plans de treball pertinents durant els tres mesos següents.

• Cercar, incentivar i ajudar inversió privada en tots aquells
projectes que caminin en aquesta direcció.

• Al mateix temps, impulsarà, en la mesura del possible,
polítiques que afavoreixin les energies renovables, ja que la
implantació dels vehicles elèctric ha d'anar lligada a la

generació de l'electricitat necessària de forma respectuosa
amb el medi ambient.
Aquestes actuacions són les mateixes que es duran a terme

per tal de tirar endavant el protocol general de colAlaboració
entre l'Administració autonòmica de les Illes Balears i el
Consell Insular de Formentera per al desplegament del vehicle
elèctric a Formentera signat el 4 de maig de 2011.

Palma, 20 d'abril de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 892/12, 893/12 i 899/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a material sanitari comprat (I i II). (BOPIB núm. 34,
de 24 de febrer de 2012).

Quin sistema de compra s'ha utilitzat per a l'adquisició de
material sanitari del capítol 6 en l'Hospital Mateu Orfila des
de 1'1 de juliol al 31 de desembre de 2011 i des de l'1 de juliol
de 2011 a 31 de desembre de 2012? Quin material sanitari s'ha
comprat del capítol 6 en l'Hospital Mateu Orfila des de 1'1 de
juliol al 31 de desembre de 2011 

En el període 1 de juliol 2011-31 de desembre 2011 no s' ha
comprat material sanitari del capítol VI a l'Hospital Mateu
Orfila.

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 898/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
existents i amortitzades(I i II). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer
de 2012).

A causa de l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre de la cambra a disposició
dels senyors diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 967/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nombre de personal
d'infermeria a Menorca. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de
2012).
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A dia 1 de juliol de 2011, quin és el nombre
d'infermers/eres de l'Ib-Salut que treballen a l'àrea de salut de
Menorca (desglossats per centres i per tipus de situació
laboral)?

Atenció Primària

Fixos Interins Substituts ACT Total

Dalt Sant Joan
URGL
Verge del Toro
Es Banyer
Canal Salat
URGP
Ferreries
ESAD
Total

13
2
11
7
15

3
2
53

1

8

9

3

2
2
5
1

13

1

1

2

17
2
12
10
17
13
4
2
77

Hospital

Fixos Interins Substituts ACT Total

Hospital
Sant Miquel
Total

110
6
116

38
3
41

62
2
64

13

13

223
11
234

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 1085/12 a 1088/12, 1091/12 a
1096/12, 1099/12 i 1100/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a atribució de
llocs de feina i central de contractació de l'Administració de la
comunitat autònoma. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de
2012).

Atesa l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada al
Registre General del Parlament, a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1136/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a campanyes
d'educació sanitària. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quines campanyes d'educació sanitària dirigides als
ciutadans té previst realitzar la conselleria a través de la
Direcció de Planificació, control i gestió de medicaments dels
Serveis Farmacèutics i quina quantia té previst dedicar-hi?

Durant l'any 2012 està previst dur a terme una campanya
d'informació dirigida al públic en general sobre els riscs dels
medicaments ilAlegals i falsificats així com la seva adquisició
per lnternet.

L'objectiu és conscienciar els ciutadans dels riscs que
suposen per a la salut i alhora informar que no ofereixen
garanties de seguretat i qualitat. Està prevista l'edició de
fulletons i la realització d'enquestes dirigides als ciutadans
aprofitant que acudeixen a les nostres dependències per dur a
terme diferents tràmits.

Igualment la informació es farà extensiva a les diferents
associacions de consumidors.

El cost previst per a aquesta campanya serà de zero euros ja
que els tècnics de la direcció general dissenyaran el fulletó, les
enquestes i el processament de les dades obtingudes per obtenir
els resultats.

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1176/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a celebració
del 8 de març. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quines activitats té previstes l'IBD per a la celebració del
dia 8 de març?

Les activitats que ha realitzat l'Institut Balear de la Dona per
a la celebració de dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona
són les següents:

Data Acte Lloc

7 de març 20.30 h Concert per al dia de la Dona 
(Consell de Mallorca-IBDona)

Teatre Principal

8 de març Exposició retrospectiva de
l'IBDONA 
(Ai untament
Palma-IBDONA)

Centre Flassaders

De 7 de març a 7 d'abril Exposició darrer concurs de 
fotografia Edifici "Es
Generador"
"Dones fotografíen
dones"Ajuntament
Calvià-IBDona

Son Caliu

2 de març 11 :20h Roda premsa presentació actes
8 de (Ajuntament-Consell-
IBDona)

Ajuntament de
Palma

5 de març 19:30h Taula rodona "Dia de la mujer
2012" (Associació Mujeres en
Igualdad)

Centre Militar Es
Fortí

11 de març 10 a 13:30 h Cinefòrum "Como agua para
chocolate" i taller de xapes i
imants

Casal de Dones

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1183/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a càtedra
d'estudis contra la violència de gènere. (BOPIB núm. 35, de 2
de març de 2012).

Quines previsions té en relació amb la data de signatura i
de la quantia del conveni amb la Universitat de les Illes
Balears, per subvencionar la càtedra d'Estudi s contra la
violència de gènere?
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L'Institut Balear de la Dona està a l'espera que es confirmi
per part de la Universitat de les Illes Balears la signatura del
conveni per subvencionar la càtedra d 'estudis contra la
violència amb una quantia de 29.450 i.

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1184/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a igualtat
d'oportunitats entre homes i dones. (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).

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

Pel que fa a les mesures previstes per l'Institut Balear de la
Dona per conscienciar els estudiants de les Illes Balears de la
igualtat d'oportunitats entre homes i dones, ja que des de 2005
no s'ha publicat cap pla d'actuació per a la igualtat d'oportunitats
entre homes i dones, en aquest moments s'està preparant el quart
Pla d'Igualtat on s'inclouran , entre d'altres, programes de
sensibilització dirigits a l'alumnat sobre coeducació i el principi
d'igualtat, plans de formació per a educadors/es, programes de
coeducació en els centres escolars, divulgació de material
coeducatiu, introducció en els currículums de la perspectiva de
gènere.

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1185/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a conveni de
colAlaboració amb l'IBAVI. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).

Quants de pisos de lloguer del conveni de colAlaboració
amb l'IBAVI es varen assignar a dones procedents de cases
d'acollida per víctimes de violència de gènere durant l'any
2011 per part de l'IBD?

Pel que fa al nombre de pisos de lloguer per a dones
procedents de cases d 'acolliment per a víctimes de violència de
gènere, fruit del conveni de colAlaboració amb l'IBAVI durant
l'any 2011, s'ha assignat un pis.

Palma, 13 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 1248/12 a 1254/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relatives
a Decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius (I a VI). (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).

En quina data es va dictar l'acord d'inici per a l'elaboració
del Decret de mesures per a la simplificació documental en els
procediments administratius? Quins tràmits, dels prevists a la
normativa reguladora del procediment d'elaboració
reglamentària, s'han dut a terme, fins a la data d'avui, en la
tramitació d'aquest decret? En quines dates s'ha dut a terme el
tràmit d'audiència, en relació amb la seva elaboració? Per
quin mitjà? A quines entitats i a quines institucions s'ha donat
el tràmit d'audiència? A quina adreça electrònica o a quin
mitjà s'ha publicat l'esborrany o l'avantprojecte de decret?
Quan té previst que es podrà dur a Consell de Govern la seva
aprovació?

En data 2 de desembre de 2011 el conseller
d'Administracions Públiques acordà iniciar el procediment
d'elaboració de l'Avantprojecte de decret de mesures per a la
simplificació documental en els procediments administratius.
En el procediment d'elaboració s'han realitzat els estudis del
marc normatiu, la recopilació de normes de dret comparat i els
primers esborranys de decret. S'han realitzat reunions amb
diversos òrgans de l'Administració autonòmica implicats en
l'eficàcia de les mesures que es podrien adoptar en aquest
decret, com és el cas dels òrgans competents en matèria
d'administració electrònica.

Atès que no ha finalitzat la fase d'elaboració de l'esborrany
del projecte de decret, no s'ha iniciat el tràmit d 'audiència i, en
conseqüència, no s'han establerts els mitjans i les institucions
que participaran.

D'acord amb el I Pla Director de Simplificació
Administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
prevists els tràmits establerts per la normativa vigent en relació
amb el procediment normatiu reglamentari , l'aprovació del
decret està prevista per a l'any 2012.

Marratxí, 23 d'abril de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1497/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat
NESE (II). (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quin és el nombre d'alumnes NESE per tipologies a l'illa de
Mallorca?

El nombre d'alumnes NESE a Mallorca és de 17.692. La
distribució per tipologies n'és la següent:
• Altes capacitats (AC): 240.
• Condicions personals o història escolar amb un desfasament
• curricular significatiu (CP/HE): 5.526.
• Dificultats específiques d'aprenentatge (DEA): 5.464.
• Incorporació tardana al sistema educatiu espanyol (IT):

1.847.
• Necessitats educatives especials (NEE): 4.615.
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Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1498/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat
NESE (III). (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quin és el nombre d'alumnes NESE per tipologies a l'illa
d'Eivissa?

El nombre d'alumnes NESE a Eivissa és de 2.451. La
distribució per tipologies n'és la següent:
• Altes capacitats (AC): 33.
• Condicions personals o història escolar amb un desfasament
• curricular significatiu (CP/HE): 990.
• Dificultats específiques d'aprenentatge (DEA): 678.
• Incorporació tardana al sistema educatiu espanyol (IT): 372.
• Necessitats educatives especials (NEE): 278.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1499/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat
NESE (IV). (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quin és el nombre d'alumnes NESE per tipologies a l'illa de
Formentera?

El nombre d'alumnes NESE a Formentera és de 115. La
distribució per tipologies n'és la següent:
• Altes capacitats (AC): 3.
• Condicions personals o història escolar amb un desfasament
• curricular significatiu (CP/HE): 26.
• Dificultats específiques d'aprenentatge (DEA): 29.
• Incorporació tardana al sistema educatiu espanyol (IT): 37.
• Necessitats educatives especials (NEE): 20.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1500/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat
NESE (V). (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quin és l' índex de fracàs escolar entre l'alumnat NESE a
les Illes Balears?

Associar fracàs escolar i alumnes NESE no és coherent amb
els objectius que persegueix l'atenció a aquests alumnes, d'entre
els quals destaquem la integració i l'assoliment de les
competències bàsiques, coneixements i objectius mínims de
cada etapa educativa, de tal forma que l'alumne tengui recursos
i estratègies suficients per desenvolupar-se amb autonomia
pròpia dins la societat. L'èxit escolar és, en tot cas,
conseqüència de l'èxit en relació amb els objectius principals.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1502/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a alumnat
NESE (I). (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quin és el nombre d'alumnes NESE per tipologies a l'illa de
Menorca?

El nombre d'alumnes NESE a Menorca és de 2.033. La
distribució per tipologies n'és la següent:
• Altes capacitats (AC): 26.
• Condicions personals o història escolar amb un desfasament
• curricular significatiu (CP/HE): 835.
• Dificultats específiques d'aprenentatge (DEA): 420.
• Incorporació tardana al sistema educatiu espanyol (IT): 178.
• Necessitats educatives especials (NEE): 574.

Palma, 28 de març de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1631/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a FP a Menorca.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quina és la resposta que ha donat la Conselleria d'Educació
a la petició formulada pel grup d'estudiants menorquins de
formació professional que reclamen una millora de l'oferta, els
itineraris i l'accés formatiu d'aquest àmbit?

Des de la Conselleria d'Educació s'està treballant en la
millora de l'oferta formativa a totes les Illes, i s'agraeixen les
iniciatives com aquesta perquè enriqueixen el procés de
definició del mapa educatiu en tant que el fan més complert i
exhaustiu .
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Palma,3 d'abril de 2012
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 1642/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a nòmina de
les entitats del sector públic (III). (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

Quantes persones, en total, constaven a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, en el mes de febrer de
2011 i quina va ser la quantia total de cada una de les
esmentades nòmines en aquell mes?

Les entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació són les següents:

IBESTAT: Plantilla d'11 persones i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 35.833,84i (el febrer de
2011 estava adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda).

IDI: Plantilla de 80 treballadors i el sou brut en el mes de
febrer era de 197.543,92i (el febrer de 2011 estava adscrit a la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia).

BITEL: Plantilla de 219 treballadors i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 389.711,37i (el febrer de
2011 estava adscrit a la Conselleria d'Innovació, Interior i
Justícia).

PARCBIT: Plantilla d'11 treballadors i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 25.892,68i (el febrer de
2011 estava adscrit a la Conselleria d'Economia i Hisenda) .

IBIT: Plantilla de 66 treballadors i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 134.040,97i (el febrer de
2011 estava adscrit a la Conselleria d'Innovació, Interior i
Justícia) .

ATIB: Plantilla de 146 persones, la quantia total de la
nòmina del període fou de 355.812,37i (el febrer de 2011
estava adscrita a la Conselleria d 'Economia i Hisenda).

Palma, 12 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 1643/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relativa a nòmina de
les entitats del sector públic (IV). (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

Quantes persones, en total, consten a cada una de les
nòmines de cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, en el mes de febrer de
2012 i quina va ser la quantia total de cada una de les
esmentades nòmines en aquell mes?

Les entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació són les següents:

IBESTAT: Plantilla d'11 persones i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 35.828,63.

IDI: Plantilla de 70 treballadors i el sou brut en el mes de
febrer era de 157.420,43i.

BITEL: Plantilla de 217 treballadors i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 377.705,85i.

PARCBIT: Plantilla de 10 treballadors i la quantia total de
la nòmina en el mes de febrer era de 19.159,89i.

IBIT: Plantilla de 64 treballadors i la quantia total de la
nòmina en el mes de febrer era de 127.484,13i.

ATIB: Plantilla de 140 persones, la quantia total de la
nòmina del període fou de 329.937,88i.

Palma, 12 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 1792/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari
de subvencions a entitats sense ànim de lucre. (BOPIB núm.
39, de 23 de març de 2012).

Quin és el calendari de publicació i resolució de l'ordre de
subvenció per a les entitats sense ànim de lucre que treballen
amb la població immigrada?

La convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de
lucre està actualment en fase de petició de tots els informes
adients per a la seva publicació.

Palma, 13 d'abril de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 1793/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari
de subvencions per a la integració de la població immigrada.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quin és el calendari de publicació i resolució de l'ordre de
subvenció per a les entitats locals amb l'objectiu de finançar
programes dirigits a la integració de la població immigrada?

Durant l'any 2012 no es tramitarà una convocatòria de
subvencions per a entitats locals. La tramitació dels ajuts se
substitueix per la celebració de convenis instrumentals amb les
entitats locals. Aquestes entitats locals han estat convidades a
presentar els seus projectes fins a final de maig.

Palma, 13 d'abril de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 2247/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a arribada de
creuers el 2013. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines són les previsions d'arribades de creuers per al
2013 a cadascun dels ports de les nostres illes?

En relació amb els ports de titularitat autonòmica, a data
d'avui s'han presentat solAlicituds formals per a l'arribada de 8
creuers al Port de Ciutadella, sense perjudici de l'interès mostrat
per les navilieres en relació amb altres destinacions encara
pendents de formalitzar.

En relació amb els ports d'interès general de l'Estat la remet
a l'Autoritat Portuària, adscrita al Ministeri de Foment.

Palma, a 19 d'abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2248/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ducs d'alba de
Son Blanc a Ciutadella. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quin és el calendari previst per a l'execució de la inversió
dels ducs d'alba per a l'amarrament de creuers en el port de
Son Blanc a Ciutadella?

Atesa la situació econòmica no s'ha inclòs el projecte en el
pressupost de 2012 ni hi ha previsió de la inclusió en el de 2013,
tot i que queda obert a la possible inversió privada.

Palma, a 19 d'abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2249/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions del
mercat rus. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines són les previsions per al 2012 de visitants
procedents del mercat rus a cadascuna de les nostres illes?

De les reunions mantingudes a la fira de turisme de Moscou
amb els majoristes de viatges Natalie Tours, Vremia Tours,
Odeon-Coral Travel , Versatours, Terramar Group  i amb
l'Associació de Majoristes, s'arribà a la conclusió que
l'increment en relació amb la temporada anterior, en què ens
visitaren devers 86.000 turistes, seria del voltant al 30 %.

Palma, a 16 d'abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AB)

A les Preguntes RGE núm. 2253/12, 2254/12 i 2267/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
relatives a previsions de creuers a Eivissa, a Palma i a Maó.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines són les previsions d'arribades de creuers i
passatgers al port d'Eivissa, al port de Palma i al port de Maó
durant el 2012?

Els ports de Palma, de Maó i d'Eivissa són de titularitat
estatal, per això la remet a l'Autoritat Portuària, adscrita al
Ministeri de Foment.

Palma, a 19 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2265/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programa de
feina a la Fira de creuers de Miami. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).

Quin ha estat el programa de feina desenvolupat pel
Govern de les Illes Balears a la Fira de creuers de Miami?

Es mantingueren diverses trobades i reunions amb empreses
del sector de creuers amb l'objectiu d'impulsar l'activitat de
creuers per als ports de la xarxa autonòmica i ultimar la seva
possible arribada per a 2012 atès que les companyies navilieres
tanquen els seus calendaris de forma anual, no obstant això es
feren esforços per aconseguir que els primers passatgers puguin
arribar el 2012.

Es mantingueren diverses trobades amb el mercat del càrter
de grans eslores també amb la finalitat de promocionar els
nostres ports.

Es mantingué una trobada per tractar la promoció turística
amb la Conselleria de Turisme de l'oficina de Turespaña a
Miami.

Palma, a 16 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2266/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a resultats de la
participació a la Fira de creuers de Miami. (BOPIB núm. 41,
de 4 d'abril de 2012).

Quins han estat els resultats de la participació del Govern
de les Illes Balears a la Fira de creuers de Miami?

El resultat a curt termini és que d'aquí poc s'organitzaran
visites dels representants de les navilieres per comprovar l'estat
de les instalAlacions i la possibilitat del barqueig dels turistes en
els ports de Ciutadella i Sant Antoni.
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Palma, a 23 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2248/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions de
creuers a Ciutadella. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines són les previsions d'arribada de creuers i
passatgers al port de Ciutadella el 2012?

Un creuer, encara que en aquest moment es desconeix el
percentatge d'ocupació.

Palma, a 19 d'abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2249/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a previsions de
creuers a Sant Antoni. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines són les previsions d'arribada de creuers i
passatgers al port de Sant Antoni el 2012?

Dos creuers, encara que en aquest moment es desconeix el
percentatge d'ocupació.

Palma, a 19 d'abril de 2012
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2271/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a cost de la
participació a la Fira de creuers de Miami. (BOPIB núm. 41,
de 4 d'abril de 2012).

Quin ha estat el cost detallat per part del Govern per la
participació de les Illes Balears a la Fira de creuers de
Miami?

4.460,62 i: 584 i en concepte d'allotjament (2 habitacions
2 nits) i 3.876,62 i en concepte de desplaçament (vols).

Palma, a 16 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos J. Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3243/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Salut,
Família i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre la part del Pla d'equilibri econòmic del Govern
que afecta aquesta àrea.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1684/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3247/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a mesures de
naturalesa processal i organitzativa a l'Administració de Justícia
de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 39, de 23 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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