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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2012, aprovà la Llei de mesures urbanístiques
per a l'execució del Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal.

Palma, a 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI DE MESURES URBANÍSTIQUES PER A

L'EXECUCIÓ DEL CENTRE INTERNACIONAL  DE
TENNIS RAFAEL NADAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

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

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

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

Però més enllà d'aquests resultats intrínsecs i immediats,
l'impuls de l'esport en si implica efectes colAlaterals
importantíssims en la zona en la qual es produeix el dit impuls,
tant des del punt vista social, atès que augmenta la qualitat de
vida, com des del punt de vista econòmic, i tot això de manera

especialment rellevant en territoris en els quals l'oci i l'esport
són complements naturals de l'activitat econòmica prioritària, el
turisme, com és el cas de les Illes Balears.

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

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

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

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

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

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

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

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

Article únic

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

2. L'actuació de transformació que determina el Màster Pla
comportarà l'obligació de lliurament a l'Ajuntament de Manacor
del sòl lliure de càrregues d'edificació corresponent al 5% de
l'edificabilitat mitjana ponderada de l'actuació, que s'efectuarà
mitjançant una prestació econòmica compensatòria que
s'incorporarà al patrimoni municipal de sòl.
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3. Les determinacions previstes en el Màster Pla de l'annex
s'imposen i vinculen directament al planejament urbanístic i
territorial. El promotor disposarà d'un termini màxim de 6 anys
(1 any per a la presentació dels projectes i 5 anys per a la seva
execució) per portar a terme la totalitat del projecte. Una vegada
acreditada la finalització total de les obres, el planejament
urbanístic i territorial necessàriament haurà d'incorporar les
determinacions d'aquesta llei en els instruments de planificació.

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

a) L'avaluació d'impacte ambiental regulada per la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

b) Els actes de control previ municipal de l'article 179 de la
Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de
les Illes Balears, i de l'article 84.1.b) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i resulta tan sols
necessària l'aprovació del o dels projectes per part del Govern
de les Illes Balears.

5. Amb l'aprovació prèvia dels projectes per part del Govern de
les Illes Balears, aquests es trametran a l'Ajuntament de
Manacor per a l'emissió d'informe previ, i s'hi hauran d'adjuntar
el document descriptiu de la cessió del sistema general d'espai
lliure públic i el document en què es valori la prestació
econòmica compensatòria a què fa referència l'apartat 2,
documents que així mateix han de rebre l' informe de
l'Ajuntament de Manacor. L'informe de l'Ajuntament s'emetrà
en el termini màxim de dos mesos.

6. El Govern de les Illes Balears, atès l'informe de l'Ajuntament
de Manacor i amb l'aportació prèvia pel promotor de l'escriptura
de cessió dels terrenys corresponents al sistema general d'espai
lliure públic i de l'aval o document que garanteixi a
l'Ajuntament de Manacor el cobrament de la prestació
econòmica compensatòria, procedirà a l'aprovació dels projectes
i a trametre'ls a l'Ajuntament de Manacor, degudament
diligenciats i juntament amb l'escriptura de cessió i l'aval o el
document abans esmentats.

Disposició final única

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

ANNEX

MÀSTER PLA D’ORDENACIÓ DEL CENTRE
INTERNACIONAL DE TENNIS RAFAEL NADAL A

MANACOR

Índex

Memòria justificativa
1. Antecedents i justificació de la necessitat de
desenvolupament del Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal
2. Àmbit
3. Situació
4. Característiques de l’ordenació proposada
5. Paràmetres urbanístics
 

Memòria justificativa

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

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

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

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

• Les obres i actuacions relatives a les instalAlacions i als
establiments esportius assenyalats en el pla coordinador
d’aquest tipus d’instalAlacions a què fa referència la Llei de
l’esport.
• Les obres i actuacions relatives a les instalAlacions i als
establiments esportius que es refereixin a l’alta competició
o tecnificació.
• Les obres i actuacions relatives a les instalAlacions del
Poliesportiu Príncipes de España, de l’Escola de Vela
Calanova i del recinte esportiu del Velòdrom de Palma.
• Les obres i actuacions en inversió que es duguin a terme
mitjançant l’Escola Balear de l’Esport.

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

El 16 de juny de 2010 s’aprova la Llei 4/2010, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears,
que determina que són inversions d’interès autonòmic les
declarades com a tals pel Govern de les Illes Balears per la seva
especial rellevància per al desenvolupament econòmic i social
en el seu àmbit territorial (article 4), i també estableix el
procediment de declaració i tramitació (article 5).
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El 18 de febrer de 2011 se subscriu el protocol de
colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears, l’Ajuntament
de Manacor, el Consell de Mallorca i el senyor Rafael Nadal
Parera per dur a terme un centre de referència internacional de
tennis. 

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

Després de la primera fase de l’equipament del centre
esmentat en el paràgraf anterior, consistent bàsicament en pistes
de tennis, l’actual context de dificultats financeres i de crisi ha
provocat la impossibilitat de completar la totalitat de les
instalAlacions inicialment previstes.

La superació d’aquestes dificultats requereix la
colAlaboració entre totes les entitats que comparteixen o puguin
compartir en el futur tot un espai de caràcter esportiu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Àmbit

2.1. Àmbit

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

Núm. Polígon ParcelAla Referència
cadastral

Superfície
(m2)

Percentat
ge (%)

1 34 36 07033A03400
0360000AB

17045 63,786 (1)

2 34 39 07033A03400
0390000AQ

10294 75,370 (2)

3 34 40 07033A03400
0400000AY

3945

4 34 41 07033A03400
0410000AG

1893

5 34 42 07033A03400
0420000AQ

5253

6 34 43 07033A03400
0430000AP

3576

7 34 44 07033A03400
0440000AL

1925

8 34 45 07033A03400
0450000AT

1861

9 34 46 07033A03400
0460000AF

4174

10 34 60 07033A03400
0600000AJ

1241 51,956 (3)

Total 51207

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

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

(3) Total finca cadastral: 2.389 m2. Superfície real: 1.241,53 m2

Superfícies cadastrals i reals

Núm. Polígon Parcel. Referència
cadastral

Superfície
(m2)

Superfície
real (m2)

1 34 36 07033A03400
0360000AB

17045 17045

2 34 39 07033A03400
0390000AQ

10294 10294

3 34 40 07033A03400
0400000AY

3945 3726

4 34 41 07033A03400
0410000AG

1893 1884

5 34 42 07033A03400
0420000AQ

5253 521811

6 34 43 07033A03400
0430000AP

3576 3434

7 34 44 07033A03400
0440000AL

1925 1754

8 34 45 07033A03400
0450000AT

1861 1804

9 34 46 07033A03400
0460000AF

4174 4168

10 34 60 07033A03400
0600000AJ 1241 1241

Total 51207 50571

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

desenvolupament del Centre Internacional de Tennis Rafael
Nadal 47.444,55 m2.

3. Situació

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

4. Característiques de l'ordenació proposada

4.1. Zona verda

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

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

4.2. Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal

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

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

 
L’especificació d’aquestes àrees s’ha de fer en un capítol

a part d’aquest document.

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

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

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

El centre es dissenya per acollir joves de qualsevol part
del món, entre 8 i 17 anys, que vulguin perfeccionar els seus
coneixements en la pràctica del tennis i ha de donar resposta
adequada per cobrir les necessitats que puguin plantejar-se.
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La zona residencial està pensada perquè aquests joves es
trobin còmodes i puguin ser visitats pels seus familiars, al
mateix temps que grans mestres de tennis puguin venir amb els
seus equips a impartir els seus ensenyaments i a preparar els
seus compromisos esportius.

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

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

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

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

5. Paràmetres urbanístics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d’edificabilitat.

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

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

• Usos: 
S’admeten els usos següents: 

1.  Residencial: residència tutelada i règim diferenciat.
2.  Comercial: botiga especialitzada.
3.  Oficines: les pròpies de la Fundació Rafael Nadal i
administració.
4.  Sales de reunió: restaurants, cafeteries, relació social.
5.  Cultural: colAlegi, museu, sala de conferències.
6.  Esportiu: camps per a la pràctica esportiva en locals
oberts o tancats.
7.  Sanitari: centre mèdic.

 
Per a qualsevol altre paràmetre complementari, com també

les condicions d’estades i recintes, es regirà per les Normes
subsidiàries urbanístiques de Manacor.

Planimetria

A la seu del Parlament, a 22 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

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

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de maig de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3156/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reorganització de
l'espai d'atenció sociosanitària.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro
i Gandasegui.

Intervingueren en torns de rèplica el Sr. Vicenç Thomàs i la
Sra. Carmen Castro.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3432/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a elecció de llengua. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig 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 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3421/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estudis professionals de
formació professional en la família maritimopesquera. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46,
d'11 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 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 de
maig 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3431/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a línies vermelles. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3418/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llicència exprés. (BOPIB núm.
46, d'11 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3429/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a interins afectats per les retallades. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3417/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de la línia de fangs de
la depuradora de Llucmajor. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3422/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prestacions tramitades durant
el primer trimestre d'enguany en matèria de dependència.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3434/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pàrquing de Son Espases.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 de
maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 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 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 15

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3433/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tancament d'hospitals públics.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2012.
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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 15

de maig de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 3360/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en gestió
pública. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 5807/11, de modificació de la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de maig de 2012, després del debat corresponent, no prengué en
consideració, per 23 vots a favor, 34 en contra i cap abstenció,
la proposició de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca i publicada en
el BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura

única al Projecte de llei RGE núm. 3121/12, de mesures
urbanístiques per a l'execució del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de maig de 2012, aprovà, per 52 vots a favor, cap en contra i 5
abstencions, l'aplicació del procediment de tramitació directa i

en lectura única al projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB
núm. 45, de 4 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2845/12, relativa a pagament d'ajuts a Aspanob, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca social

que porta a terme Aspanob en el suport de les famílies amb
fillets i filletes malalts de càncer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al pagament a l’entitat Aspanob dels ajuts
concedits i no cobrats fins al moment en el calendari que s’hagi
establert de pagaments a les entitats socials.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els ajuts a Aspanob en l’actual
pressupost i en els següents perquè pugui continuar amb la seva
important tasca d’acompanyament, assessorament i logística de
les famílies amb menors malalts de càncer.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar-se al dia en el pagament dels ajuts a totes
les entitats del tercer sector de les Illes Balears i a reconèixer
que són imprescindibles en el teixit social de la nostra comunitat
autònoma en aquests moments de crisi econòmica."

A la seu del Parlament, 22 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.



2208 BOPIB núm. 48 -  25 de maig de 2012

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5777/11, relativa a suport a "Espai Mallorca", i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears i la Conselleria de Cultura a donar suport a l’Espai
Mallorca per tal de continuar amb la promoció de l’obra dels
nostres creadors."

A la seu del Parlament, 22 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
2131/12, relativa a suport a l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears Ciutat de Palma, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca

insubstituïble de l’Orquestra Simfònica al llarg dels seus 24
anys d’existència al capdavant de l’expressió cultural i musical
de les nostres Illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solucionar els problemes econòmics de
l’Orquestra per tal de garantir-ne la tasca, la continuïtat i el
manteniment dels nivell de qualitat que la caracteritzen.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci
“Fundació Pública de les Balears per la Música” a un pla de
viabilitat de l’Orquestra Simfònica per als propers 5 anys, amb
les aportacions públiques suficients, sense perjudici de la
concurrència d’aportacions i patrocinis privats, i, si escau, la
proposta d’un conveni congruent amb la realitat actual, negociat
des del respecte, la franquesa i la lleialtat amb els músics i els
treballadors del Consorci."

A la seu del Parlament, 22 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2170/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a flexibilització de la jornada i salaris dels funcionaris. (BOPIB
núm. 41, de 4 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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2179/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a caiguda d'ingressos. (BOPIB núm. 41, de 4 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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impost de patrimoni. (BOPIB núm. 41, de 4 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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2180/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impost de transmissions de patrimoni. (BOPIB núm. 41, de 4
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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2181/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recaptació addicional. (BOPIB núm. 41, de 4 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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2182/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a servei públic de Salut. (BOPIB núm. 41, de 4 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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2184/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ingressos per les mesures impositives. (BOPIB núm. 41, de 4
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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 15 de maig de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2185/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a impost sobre hidrocarburs. (BOPIB núm. 41, de 4 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 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 948/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a valoració sociolingüística.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 949/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a igualtat de llengües.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3455/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ingerències del Govern en la
gestió d'ens públic. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3459/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a audiència i quota de pantalla.
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3558/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites a la web.
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a documental La ciutat
esvaïda. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3558/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'IB3%.
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3531/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla
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d'equilibri del Govern. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3559/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de les festes de sant Joan 2012. (BOPIB núm. 47, de
18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3560/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi
rebut pel programa Gabinet de crisi d'IB3 Ràdio. (BOPIB núm.
47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3456/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a independència dels
professionals del periodisme. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig
de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3457/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'ens públic
(I). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

U)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3557/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització del contracte
amb la federació de futbol. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

V)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 17 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
3561/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3. (BOPIB
núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5739/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a protecció del territori. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1945/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a neteja de torrents. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2784/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral i dona.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Administracions

Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre el Pla de reducció de càrregues (RGE núm.
4907/11).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de maig de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, qui, acompanyat de la directora
general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat
del Servei, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família i

Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre el Reial
Decret 16/2012 (RGE núm. 3101/12).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de maig de 2012, tengué lloc la compareixença
de la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui,
acompanyada del vicepresident de l'àrea de Serveis Socials, del
vicepresident de l'àrea Assistencial, de la cap de Gabinet i de la
cap de Comunicació, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,

davant la Comissió de Turisme, sobre la situació del transport
aeri (RGE núm. 2548/12).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 17 de maig de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat del director general de Ports i Aeroports, de la cap
de Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
SolAlicitud de compareixença del coordinador autonòmic de

salut mental de les Illes Balears davant la Comissió de Salut
(RGE núm. 3583/12).

 La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de maig de 2012, aprovà per assentiment
solAlicitar, a través del president del Parlament, la
compareixença del coordinador autonòmic de salut mental de
les Illes Balears per tal que exposi el seu punt de vista sobre la
salut mental a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de l'escrit RGE núm. 2824/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 16 de maig de 2012, es retirà l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, que solAlicitava que la comissió, a través del president
del Parlament, recaptés la presència de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social per tal que informàs sobre les mesures
que prendrà el Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'acordat
a la reunió del Consell Interterritorial de Salut, mantinguda el
passat dia 18 d'abril de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Elecció del càrrec de vicepresident de la Comissió de

control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

 A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de maig de 2012, es procedí,
després d'alterar l'ordre del dia a tal efecte, d'acord amb l'article
73.2 del Reglament de la cambra, a l'elecció del càrrec de
vicepresident, conformement amb l'article 43.5 del reglament
esmentat. Així, quedà proclamar vicepresident de la comissió el
diputat Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3687/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política del Govern en la gestió de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, amb tramitació d'urgència.
(Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3742/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de formació professional.
(Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3808/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aprovació del Decret Llei 16/2012. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

Palma, a 23 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 política del Govern en la gestió de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
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Motivació del procediment d'urgència: Ateses les informacions
aparegudes sobre l'entrada de capital privat a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, sent aquesta possibilitat un
element de forta preocupació entre el sector empresarial
audiovisual de la nostra comunitat autònoma, atès que la Llei
15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, estableix l'obligació de donar suport al
sector de les Illes Balears, i atesa la importància que per al futur
de tot el sector audiovisual així com per al futur del model de
mitjans de comunicació públics de les Illes Balears, i ateses les
denúncies sobre ingerències en la tasca informativa dels
professionals del periodisme a IB3 Ràdio i Televisió, es
considera que per l'actualitat d'aquesta qüestió és prioritari el
seu debat al Ple del Parlament de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la política del Govern en la gestió de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3).

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre política general en matèria de formació professional.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la situació de la formació professional a les
Illes Balears.

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre l'aprovació del Decret Llei 16/2012.

Atesa l'aprovació del 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 i el canvi de model que suposa, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre l'aprovació del Decret Llei 16/2012.

Palma, a 21 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3789/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3156/12, relativa a
reorganització de l'espai d'atenció sociosanitària. (Mesa de 23
de maig de 2012).

Palma, a 23 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.
3156/12, relativa a reorganització de l'espai d'atenció
sociosanitària, la moció següent.

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.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament, amb diàleg i consens,
amb els grups parlamentaris i els professionals sanitaris la
reorganització de l’espai sociosanitari.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar i negociar amb els representants dels
treballadors qualsevol mesura que afecti els drets laborals
d'aquests.

Palma, a 18 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3652/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs de feina de la CAIB (I). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3653/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs de feina de la CAIB (II). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3654/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs de feina de la CAIB (III). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3655/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs de feina de la CAIB (IV). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs de feina de la CAIB (V). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3657/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llocs de feina de la CAIB (VI). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3658/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (II). (Mesa de 23
de maig de 2012).

RGE núm. 3659/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (III). (Mesa de
23 de maig de 2012).

RGE núm. 3660/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (IV). (Mesa de
23 de maig de 2012).

RGE núm. 3661/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (V). (Mesa de 23
de maig de 2012).

RGE núm. 3662/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (VI). (Mesa de
23 de maig de 2012).

RGE núm. 3663/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal de nou ingrés en plantilles públiques (I). (Mesa de 23
de maig de 2012).

RGE núm. 3679/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments de desplaçaments de malalts (VI). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3680/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments de desplaçaments de malalts (II). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3681/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments de desplaçaments de malalts (III). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3682/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments de desplaçaments de malalts (IV). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3683/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments de desplaçaments de malalts (V). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3684/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques d'atenció a persones i colAlectius en situació de
pobresa. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3685/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments de desplaçaments de malalts (I). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3695/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ingressos per inversions
en matèria ferroviària. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3697/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pagament del deute a ASPANOB.
(Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3700/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a censura a IB3 (IV). (Mesa de 23
de maig de 2012).

RGE núm. 3701/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a censura a IB3 (V). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3706/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a hospitals Joan March i
General. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3707/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a lliurances de les guàrdies
dels metges. (Mesa de 23 de maig de 2012).
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RGE núm. 3708/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a censura a IB3. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3709/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a censura a IB3 (II). (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3710/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a censura a IB3 (III). (Mesa de 23
de maig de 2012).

RGE núm. 3735/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre Govern i Ministeri d'Indústria
(V). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3736/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
llicència exprés. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3737/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre Govern i Ministeri d'Indústria
(I). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3738/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre Govern i Ministeri d'Indústria
(II). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre Govern i Ministeri d'Indústria
(III). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre Govern i Ministeri d'Indústria
(IV). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3773/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a aportacions a les escoles
0-3. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 377412, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a aportacions a les escoles
0-3 (II). (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3775/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a conseqüències de
l'eliminació d'aportacions de l'Estat a les escoles 0-3. (Mesa de
23 de maig de 2012).

RGE núm. 3777/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a policia turística. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3778/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a policia turística (II). (Mesa de 23
de maig de 2012).

Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifra total a la qual ascendia la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2007.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifra total a la qual ascendia la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2008.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifra total a la qual ascendia la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2009.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifra total a la qual ascendia la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2010.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifra total a la qual ascendia la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2011.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xifra total a la qual ascendia la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2012.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2008, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis, si n'és el
cas.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2009, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis, si n'és el
cas.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2010, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis, si n'és el
cas.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2011, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis, si n'és el
cas.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2012, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis, si n'és el
cas.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació nominal de persones de nou ingrés en plantilles
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant
l'any 2007, especificant data d'ingrés, modalitat d'ingrés i/o
contractació, i data de finalització dels seus serveis, si n'és el
cas.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com està a dia 15 de maig l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Formentera a
l'hospital de referència de Mallorca durant l'any 2012?

Palma, a 14 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com està a dia 15 de maig l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Menorca a l'hospital
de referència de Mallorca durant l'any 2012?

Palma, a 14 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Com està a dia 15 de maig l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts d'Eivissa a l'hospital de
referència de Mallorca durant l'any 2011?

Palma, a 14 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Com està a dia 15 de maig l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts d'Eivissa a l'hospital de
referència de Mallorca durant l'any 2012?

Palma, a 14 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com està a dia 15 de maig l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Formentera a
l'hospital de referència de Mallorca durant l'any 2011?

Palma, a 14 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines quantitats econòmiques han transferit o tenen previst
transferir al Consell Insular de Menorca l'any 2012 en concepte
de polítiques d'atenció a les persones i als colAlectius en situació
de pobresa i necessitat social?

Palma, a 14 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com està a dia 15 de maig l'execució del pagament dels
deutes dels desplaçaments dels malalts de Menorca a l'hospital
de referència de Mallorca durant l'any 2011?

Palma, a 14 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De les liquidacions pressupostàries consta l'ingrés de 110
milions d'euros des del Govern de l'Estat per a inversions
ferroviàries, 80 milions per al tren i 35 per al tramvia, 30 dels
quals s'havia decidit destinar-los al tren. Això no obstant, el Sr.
President assegura que les transferències de l'Estat per a
inversions ferroviàries han estat de només 57,5 milions. Per això
li deman quina és la quantitat exacta que ha ingressat
efectivament la comunitat autònoma provinent del Govern de
l'Estat, sense distincions per ministeris) per a inversions en
matèria ferroviària entre 2008 i 2011.

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant al
pagament del deute a ASPANOB?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què s'ha donat la instrucció al periodistes d'IB3 d'actuar
davant els consellers del Govern "posant micro i sense
demanar"?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris que ha aplicat IB3 a l'hora de reubicar
o substituir els redactors dels informatius d'IB3?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què es farà amb els edificis de l'Hospital Joan March i de
l'Hospital General si finalment es tanquen? En el cas que no hi
hagi una decisió presa, quines propostes té el Govern?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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.

Com preveu el Govern que els metges tornin les 7 hores i
mitja que deuran de la lliurança de cada guàrdia?

Palma, a 15 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, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

És cert que la direcció d'IB3 ha prohibit que es tractin temes
relacionats amb la sanitat, la llengua catalana o les protestes
contra les mesures d'ajustament, sempre que no siguin positives
per al Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha "desaconsellat" la direcció d'IB3 la difusió de les
actuacions del GOB contra la política territorial del Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot garantir el Govern que la definició de les portades
informatives d'IB3 es fa aplicant criteris d'actualitat i rigor
professionals?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines característiques hauran de complir els projectes
presentats per tal de poder adherir-se al Pla de colAlaboració
entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina previsió té la Vicepresidència Econòmica sobre el
nombre d'empreses que s'acolliran a la llicència exprés durant
el present any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

Quants de comerços s'han adherit al Pla de colAlaboració
entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç fins ara, i quants de comerços es preveu que
s'hi adhereixin durant aquest any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins resultats preveuen obtenir durant aquest any amb la
signatura del conveni de colAlaboració entre el Govern de les
Illes Balears i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

S'ha reunit algun representant polític de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació de les Illes
Balears amb els representants comercials per explicar el conveni
de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

En relació amb el conveni de colAlaboració entre el Govern
de les Illes Balears i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç,
poden especificar el tant per cent que haurà d'aportar el
comerciant al projecte que presenti? Si el ministeri finança el
40% de l'aportació del pla, amb quin tant per cent subvencionarà
el projecte el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
de fer alguna aportació a les escoles d'educació infantil 0-3 del
curs 2011-2012? Si és el cas, per quina quantia?

Palma, a 17 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
de fer alguna aportació a les escoles d'educació infantil 0-3 del
curs 2012-2013? Si és el cas, per quina quantia?

Palma, a 17 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quines conseqüències preveu el Sr. Conseller que suposarà
l'eliminació de les aportacions del Govern de l'Estat a les
escoles d'educació infantil 0-3?

Palma, a 17 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió de la Conselleria d'Administracions
Públiques quant a la denominada policia turística?

Palma, a 17 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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.

Quina és la previsió de la Conselleria d'Administracions
Públiques quant al Pla d'estabilitat de la denominada policia
turística?

Palma, a 17 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3809/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament de noves infraestructures hídriques.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 23 de maig
de 2012).

RGE núm. 3875/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a desplaçaments de malalts. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3876/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute del Govern de l'Estat. (Mesa de 23
de maig de 2012).

RGE núm. 3878/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
línia de crèdit signada pel Govern de les Illes Balears amb
Cajamar. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3880/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acords en relació amb el pla d'actuació de neteja i
condicionament de torrents. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3881/12, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ocupació de la seu de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reagrupació dels serveis administratius a l'edifici de l'EBAP.
(Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3884/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a I Fòrum de turisme i gastronomia. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3885/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferta de restauració i entreteniment. (Mesa de 23 de maig de
2012).

RGE núm. 3886/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions per millorar el paper de les Illes Balears a la
Unió Europea. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3887/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei de caça i pesca fluvial. (Mesa
de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3888/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actes de violència contra les principals autoritats de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 23 de maig
de 2012).

RGE núm. 3889/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
matrícula de la UIB. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3890/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació professional. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3891/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autopistes d'educació. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3892/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retallades a l'educació publica. (Mesa de 23 de maig de
2012).

RGE núm. 3893/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificacions a l'assignatura "Educación Cívica y
Constitucional". (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3894/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació
del Decret 41/2004. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3904/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasllat d'especialistes de l'hospital de referència a les illes de
Menorca i Eivissa. (Mesa de 23 de maig de 2012).

Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quins són els compromisos aconseguits pel Govern de les
Illes Balears amb el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient per
al finançament i l'execució de les noves infraestructures
hídriques a totes les Balears?

Palma, a 21 de maig de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres la Sra. Castro per resoldre el tema
dels desplaçaments de malalts fora de la seva illa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President, com pensa reclamar al Govern de l'Estat tot el
que ens deuen?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix la línia de crèdit signada recentment entre
el Govern de les Illes Balears i l'entitat Cajamar per abonar
ajudes agràries pendents?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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.

Quins acords s'han assolit amb el Ministeri sobre el Pla
d'actuació de neteja i condicionament de torrents?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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.

Quina valoració fa el Govern de l'ocupació violenta de la
seva de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per part
de diversos manifestants el passat dimarts 22 de maig?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Misericordia Sugrañes i Barenys.

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 la reagrupació
dels seus serveis administratius a l'edifici situat a l'EBAP?

Palma, a 23 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

El conseller de Turisme i Esports inaugurà el I Fòrum de
Turisme i Gastronomia amb l'objectiu que les Illes Balears es
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consolidin com a destinació gastronòmica. A quines conclusions
s'han arribat després d'aquest fòrum?

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins aspectes que afecten l'oferta de restauració i
entreteniment s'han recollit en l'articulat de la nova llei de
turisme de les Illes Balears?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

Quines actuacions porta a terme la Conselleria de
Presidència per tal de millorar el paper de les Illes Balears a la
Unió Europea?

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els objectius de la modificació de la Llei balear de
caça i pesca fluvial que impulsa la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Ordenació del Territori?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.

Com valora el Govern de les Illes Balears els actes de
violència contra les principals autoritats de la comunitat
autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 22 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Ens podria dir el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats quant més car els sortirà als nostres estudiants
matricular-se a la Universitat de les Illes Balears?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com pensa redireccionar el Govern de les Illes Balears la
seva política en relació amb la formació professional?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu que les retallades que apliquen faran possible les
autopistes d'educació que vostè va prometre?
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Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, considera
justes i necessàries les retallades que ha aplicat a l'educació
pública de la nostra comunitat?

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
que les modificacions que ha introduït el Ministeri d'Educació,
Cultura i Esports a la nova assignatura "Educació cívica i
constitucional" són adequades per al segle XXI dC?

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera la Sra. Consellera de Salut que la derogació del
decret autonòmic 41/2004, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçaments dels usuaris de l'ib-salut,
afavoreix la igualtat entre tots els ciutadans de les nostres Illes
Balears?

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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.

Quins beneficis suposarà per al pacient la mesura del trasllat
d'especialistes de l'hospital de referència a les illes de Menorca
i Eivissa, inclòs dins el Pla d'equilibri del Govern?

Palma, a 23 de maig de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3691/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a elecció de llengua, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 23 de maig
de 2012).

RGE núm. 3692/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a elecció de llengua (II), a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3702/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a denúncia de l'SPIB relativa a censura
d'IB3, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3746/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre el Govern i el Ministeri
d'Indústria, a contestar davant la Comissió d'Economia(Mesa
de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3766/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció d'hores lectives a ESO, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports
(Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3779/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reforma de la Llei de coordinació de
policies locals, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals (Mesa de 23 de maig de 2012).
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RGE núm. 3803/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització d'horaris comercials (II), a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3805/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització d'horaris comercials (I), a contestar davant la
Comissió d'Economia (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3806/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió del
cap tècnic de Ports de Menorca, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de
23 de maig de 2012).

Palma, a 23 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
Cultura, Educació i Esports.

Ha declarat el Sr. Conseller que els nins de 7 anys podran
elegir la llengua d'ensenyament, com s'articularà aquesta
solAlicitud si ja estan escolaritzats?

Palma, a 14 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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

L'associació de directors d'infantil i primària ha fet públic el
seu malestar per la mesura de segregació lingüística que impulsa
la Conselleria, té intenció el Sr. Conseller d'atendre les seves
demandes?

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina explicació dóna el Govern de les Illes Balears a la
denúncia del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, feta
pública dia 11 de maig de 2011, sobre "la censura flagrant que
exerceix la direcció d'informatius" d'IB3?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què un dels objectius del conveni de colAlaboració signat
entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç no consisteix a promocionar i desenvolupar
el comerç tradicional de les Illes Balears i no l'espanyol, tal com
es va comunicar el seu dia?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció el Sr. Conseller de reduir les hores lectives
d'ESO i, en cas afirmatiu, quines serien les assignatures
sacrificades?

Palma, a 14 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió de la Conselleria d'Administracions
Públiques quant a la reforma parcial o completa de la Llei de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears?
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Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Vicepresident, ha consensuat la mesura de liberalització
d'horaris comercials amb els sectors afectats?

Palma, a 21 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Vicepresident, ens pot explicar exactament i clarament
en què consisteix la liberalització d'horaris comercials que va
anunciar?

Palma, a 21 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius concrets del desacord del Govern de
les Illes Balears amb la gestió del cap tècnic de Ports de
Menorca?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3761/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sous d'alts càrrecs del president, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 23 de maig de 2012).

Palma, a 23 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: Atès que està
pendent la resolució del recurs presentat pel Govern contra la
resolució judicial del Tribunal Superior de Justícia que suspenia
la pujada de sous dels càrrecs de confiança del Sr. President
Bauzá.

El Govern ha presentat recurs contra la interlocutòria del
Tribunal Superior de Justícia que va suspendre la pujada en un
25% del personal de confiança del president Bauzá.

Davant la indiscriminada mesura, respecte dels funcionaris
als quals es pretén incrementar de 35 a 37,5 hores setmanals de
la jornada laboral, 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 retirar el recurs contra l'acte judicial del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears que va suspendre la
pujada dels sous dels alts càrrecs del Sr. President Bauzá.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a rebaixar el sou als alts càrrecs del Sr. President
Bauzá, i a mantenir-los tal i com estaven abans de l'esmentada
pujada.

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3664/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de creixement econòmic d'acord amb criteris de
la Unió Europea, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3665/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control de legalitat dels drets dels treballadors
acomiadats al sector públic de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3744/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del pla de mesures d'estalvi, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3745/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no a la creació d'un banc dolent, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 23 de maig de
2012).

RGE núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a rebuig al Reial Decret Llei
16/2012, amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa
de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3763/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a suport al transport públic i
contra la pujada de tarifes ferroviàries en un 50%, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 23 de maig de 2012).

RGE núm. 3764/12, dels Grups Parlamentaris Socialista i
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a manteniment de
la Fundació Memòria Democràtica, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 23 de
maig de 2012).

RGE núm. 3804/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a liberalització d'horaris comercials a les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 23 de maig de 2012).

Palma, a 23 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 la Comissió d'Economia.

Alguna cosa està canviant en el si de la Unió Europea quan
després de més de tres anys de polítiques d'austeritat i de durs
ajusts per afrontar la crisi econòmica el diagnòstic reflecteix
amb més cruesa que mai un significatiu increment de les

diferències econòmiques entre els països del nord i del sud
d’Europa, una nulAla capacitat per impulsar creixements
econòmics i el ràpid afavoriment de majors desigualtats socials.

Davant aquesta realitat, l'única recepta de l’austeritat s'està
quedant sense defensors mentre està agafant força dins la Unió
Europea la necessitat de complementar les polítiques d'austeritat
amb vertaderes estratègies que afavoreixin l'impuls econòmic.
Sens dubte que el canvi de Govern a França afavoreix aquest
nou plantejament.

Així el Comissari d’Assumptes Econòmics Olli Rehn ja ha
anunciat una flexibilització en el compliment dels dèficits
establerts, mentre es prepara un pla d'estímul econòmic pensat
per als països més castigats per la crisi –entre els quals es troba
Espanya- i que permetrà injectar més de 200.000 milions
d’euros en infraestructures, energia i tecnologia. Un pla que serà
presentat a la propera cimera de la Unió Europea.

Davant els canvis que s'anuncien a Europa, les Illes Balears
haurien de preparar-se, fugir de l’únic dogma que fins ara ha
regit la política del Govern autonòmic resumida en austeritat i
restricció, i dissenyar un pla estratègic que permeti aprofitar les
noves dinàmiques que es mouen a nivell Europeu i que poden
esdevenir cabdals per al futur de la nostra economia.

En aquest sentit el Grup Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, des del consens amb agents socials,
econòmics i polítics, un pla de creixement econòmic, d'acord
amb els criteris establerts per la Unió Europea, que defineixi en
el mig i llarg termini les prioritats en infraestructures, energia i
tecnologia a les nostres illes.

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ateses les reduccions, les amortitzacions i els
acomiadaments de treballadors i treballadores a les diferents
empreses públiques del Govern de les Illes Balears que realitza
el mateix Govern.

Atès que el mateix Govern de les Illes Balears és competent,
en l’execució de la legislació laboral, té la potestat sancionadors
en matèria de relacions laborals, conciliació, mediació i
arbitratge de conflictes laborals i entre d’altres el control de la
legalitat dels convenis colAlectius, competència que exerceix la
Direcció General de Treball i Salut Laboral, adscrita a la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació.
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Atès que no es coneix que cap de les empreses públiques
que realitzen acomiadaments i amortitzacions de places laborals
ocupades no compta amb partides pressupostàries per a les
corresponents indemnitzacions a què tenen dret els treballadors
i les treballadores afectats.

És per tots aquests motius que 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 que en l’exercici de les seves competències i
responsabilitats, garanteixi els drets dels treballadors i les
treballadores afectats pels acomiadaments i les amortitzacions
de places ocupades a les empreses públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears amb la finalitat de
preservar i garantir els drets dels treballadors i les treballadores
de les empreses públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears acomiadats, insta el Govern a establir el fons econòmic
necessari per al pagament de les indemnitzacions a què tenen
dret els treballadors i les treballadores afectats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en
l’exercici de les seves responsabilitats i competències laborals
realitzi i presenti al si del Parlament un informe de la legalitat
dels procediments d’acomiadament de cadascuna de les
empreses públiques afectades, en un termini no superior a un
mes des de la data dels acomiadaments i/o les amortitzacions de
places.

Palma, a 14 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.

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'Assumptes
Institucionals i Generals.

El Pla de mesures d'estalvi 2012, aprovat el passat dia 30
d'abril, preveu mesures de contenció de despesa en personal que
afecten tots els empleats públics del sector autonòmic.

A més moltes d'aquestes mesures no tenen cobertura jurídica
i el Govern ha anunciat l'aprovació d'un decret llei de mesures
urgents en matèria de personal.

Atès que les esmentades mesures no tenen el més mínim
consens social i sindical.

Atès el rebuig que ha mostrat la ciutadania al pla de
retallades aprovat pel Govern, 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 retirar la proposta de mesures en matèria de
personal, que poden suposar l'acomiadament de milers
d'empleats públics, sobretot en educació i salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar mesures alternatives en funció pública,
dialogades amb els sindicats, que siguin debatudes en seu
parlamentària.

Palma, a 15 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.

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'Economia.

Plenament conscients de les dificultats per les que travessa
l’economia autonòmica, nacional, europea i internacional i de
l'elevat grau de dependència que existeix entre elles, la qual
cosa provoca que qualsevol decisió, en qualsevol dels àmbits,
tingui un efecte directe sobre la resta de nivells econòmics.

Donada l'elevada exigència de l'Estat espanyol envers el
nivell d'endeutament de les comunitats autònomes i la limitada
disponibilitat de recursos públics d'aquestes, fet que provoca
vertaderes dificultats a l'hora de garantir uns serveis mínims de
qualitat de l'estat de benestar, així com la impossibilitat
d’establir cap tipus de pla d'estímul econòmic lligat a la inversió
pública.

Coneixedors que l'exercici del Govern és sobretot l'exercici
de la priorització dels recursos existents i que en el cas de l'Estat
espanyol aquests haurien de destinar-se a garantir, des de l'acord
amb la resta de les comunitats autònomes, els serveis de l'estat
de benestar.

Davant l'anunci plantejat a principis del mes de maig de
2012 pel president del Govern d’Espanya Sr. Mariano Rajoy on
no descarta ingressar recursos públics a les entitats financeres,
contradient així les seves pròpies afirmacions i la dels seus
ministres quan afirmaven que no hi hauria recursos públics per
a les entitats financeres alhora que rebutjaven la creació d'un
banc on tan sols hi hagués actius deteriorats sufragats pels
recursos de tots els contribuents; conegut també com “banc
dolent”.

Davant la preocupació que genera aquest canvi de postura
del Govern central envers la priorització dels seus recursos
econòmics, cosa que acabarà incidint en una major devaluació
dels serveis públics prestats tant per l'estat com per les
comunitats autònomes, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent 
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a no destinar recursos públics a l'anunciada reestructuració del
sistema financer espanyol i, alhora, a comprometre's a no crear
un “banc dolent” que aglutini els actius tòxics del sistema
financer espanyol a compte dels recursos econòmics de tots els
ciutadans.

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.

El passat 24 d’abril el Govern de l’Estat espanyol va aprovar
el Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril, “de medidas urgentes
para garantizar la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salud
y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

El conjunt del decret llei suposa un retrocés a l’àmbit
sanitari per al conjunt de la població. Modifica la Llei de
cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut que donava
accés al sistema sanitari públic per la condició de ciutadà o
ciutadana i el limita a la condició d’assegurat; introdueix el
copagament sanitari farmacològic a tots els pensionistes
contributius, augmenta el percentatge del copagament sanitari
farmacològic a la majoria de la població i introdueix el
copagament sanitari pel transport sanitari no urgent.

L’accés universal a la sanitat pública és una de les polítiques
de cohesió social més importants i que més ha costat
aconseguir. Qualsevol retallada de l’actual sistema sanitari
suposa debilitar la cohesió social i posar en perill la salut
pública de la qual tots ens beneficiam directament o
indirectament.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la modificació
que ha suposat el Reial Decret Llei 16/2012 de 20 d’abril, “de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilitat dels Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones” perquè suposa un retrocés a l’accés a la sanitat
pública per al conjunt de la població.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que es prestarà assistència sanitària a
totes les persones tal com es recull a la disposició addicional
sisena de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut
pública. que estableix  que “s’estén el dret a l’accés a
l’assistència pública a tots els espanyols residents en territori
nacional”.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes que a l’àmbit de les seves competències no apliqui
l’esmentat reial decret, a l’article 1 de modificació de la Llei
16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut, a l’apartat 3, que limita l’assistència sanitària
a les persones immigrades no autoritzades com a residents a
l’Estat Espanyol; i que continuï garantint l’accés de les persones
immigrades tal com estableix actualment la comunitat
autònoma, és a dir a tots els nivells de la sanitat pública.

Palma, a 16 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

El canvi de govern ha suposat un gir en les polítiques en
favor del transport públic: del suport, emmarcat en l’estratègia
d’un canvi de model de mobilitat més sostenible i respectuós
amb l’entorn i el medi ambient, s’ha passat a qüestionar-ne
l’eficàcia i fins i tot la necessitat, de manera molt especial del
tren, amb la renúncia d’afrontar les actuacions previstes en el
Pla director sectorial de transport, sembla que fins i tot les obres
contractades de la línia Manacor-Artà, o les promeses electorals
en soterraments o de dur el metro fins a Son Espases.
A principi d’any s’ha implantat el Pla -mal anomenat-
"d’eficiència de transport interurbà a Mallorca” que comporta
la supressió del servei públic de transport del bus llançadora
(servei de bus+tren) entre distints pobles, una severa retallada
de línies i freqüències (també a primera i darrera hora) i la
conversió d’expedicions fixes a prestacions “a la demanda”, és
a dir, només si l’usuari fa una reserva telefònica el dia abans.

A tot això s’hi sumen la manca de suport al transport en
bicicleta i, recentment, l’anunci de pujar la tarifa del tren en un
abusiu 50%.

El moment econòmic i social és difícil i obliga
l’administració a esforços especials, però no es pot renunciar,
ben al contrari, hi estam obligats, a un canvi de model de
mobilitat general. Del model basat de manera gairebé exclusiva
en el cotxe particular i en unes infraestructures viàries molt
agressives sobre el territori, a un model més racional, equilibrat
i sostenible. Cal augmentar significativament el protagonisme
del transport públic. Més transport colAlectiu i més diversificat:
tren, bus, tramvia, metro, tram-tren, intermodalitat dels distints
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tipus de transport, més freqüències, foment de la bicicleta
pública, etc.

I tot a uns preus populars. A més dels motius de fons
anteriors, cal afegir-hi l’argument social. L’augment dels
carburants i l’impost autonòmic sobre la benzina, imposat
recentment pel Govern, obliguen a oferir alternatives de
mobilitat assequibles als ciutadans.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
retrocedir en matèria de transport públic i a mantenir les
millores en transport colAlectiu aconseguides els darrers anys pel
que fa al preu dels bitllets (que no poden augmentar més enllà
de l’IPC), a l’augment del nombre de línies, freqüències,
distribució horària, intermodalitat, connectivitat i accessibilitat
a la xarxa de transport públic interurbà de Mallorca.

Palma, a 16 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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, els Grups
Parlamentaris Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

El Consell de Govern de dia 17 d’abril de 2009 va aprovar,
a proposta de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, la constitució de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica.

Al marge de la voluntat del Govern de la legislatura
2007-2011 de tenir un ens que permetés realitzar polítiques
públiques a favor de la memòria democràtica i de la memòria
històrica, la constitució d’aquesta fundació facilitava el
compliment de la Llei 52/2007 que estableix les obligacions de
les administracions estatals, autonòmiques i locals, de facilitar
protocols per localitzar terrenys on estiguin les despulles de
víctimes de la guerra civil o de la repressió.

Les finalitats de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica, entre d’altres, són: commemorar la memòria
democràtica mitjançant la proclamació i el respecte als drets
humans; impulsar polítiques públiques de conservació i foment
de la memòria històrica i la lluita contra el règim, l’exili i la
transició democràtica i el reconeixement de la lluita demòcrata
contra el franquisme; donar suport a les iniciatives de la societat
civil en matèria de promoció dels valors democràtics i el
respecte al drets humans.

Per facilitar la consecució dels objectius, es varen crear
òrgans de participació de la societat civil, d’experts
(historiadora, juristes...) i de tots els partits polítics amb
representació parlamentària.

El passat dia 13 d’abril el Govern de les Illes Balears va
convocar la quarta sessió ordinària del patronat de la Fundació.
En el punt núm. 7 va sotmetre a votació l’autorització de la
presidenta per iniciar el procediment de liquidació de la
Fundació.

Aquesta fundació va funcionar sense gerent i sense personal
assignat. No té una assignació pressupostària compromesa i, per
tant, segons les possibilitats pressupostàries es poden realitzar
determinades accions. No sembla, doncs, que la proposta
d’eliminació de la Fundació respongui a problemes econòmics
o per motius de crisi.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica amb els seus objectius i els òrgans de participació,
els quals varen ser aprovats l’any 2009 per tots els representants
del grups polítics amb representació parlamentària.

Palma, a 16 de maig de 2012.
Pel GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca:
La portaveu suplent, Fina Santiago i Rodríguez.
Pel GP Socialista:
El diputat, Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu, Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El desembre de 2011 el portaveu del Govern de les Illes
Balears va comunicar que liberalitzaria els horaris comercials
tenint en compte la realitat del teixit de les nostres illes, amb
forta presència del petit comerç.

Atès que la decisió de liberalitzar horaris no hauria d’anar en
contra del petit comerç sinó que l'hauria d'ajudar a dinamitzar
la seva activitat els caps de setmana, festius i períodes de
vacances, consideram important acordar les característiques
d’aquesta mesura amb el sector, que passa per dificultats
econòmiques.
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Amb la situació econòmica actual és difícil veure
oportunitats de negoci, per tant, s’ha d’estudiar bé quina ha de
ser la proposta de liberalització.

Atès que l’actuació presa pel Govern en la matèria que
tractam no compta amb l’opinió dels representants dels sectors
comercial i de restauració d’aquesta illa.

El Grup Parlamentari Socialista presenta pel seu debat la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a no
aplicar la liberalització d’horaris fins que no hi hagi un acord
consensuat amb el sector del comerç de les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear
una mesa de diàleg amb el sector del comerç i de la restauració
per debatre i consensuar una proposta de liberalització d’horaris
comercials.

Palma, a 21 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 636/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a control de qualitat
làctia. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Considera el Govern de les Illes Balears que són
prescindibles els controls mensuals gratuïts per vigilar la
qualitat de la producció làctia de cada una de les vaques?

El Govern no considera prescindible el control lleter, sinó
tot el contrari. De fet, en vint anys s'ha aconseguit un increment
de 3.000 Kg de llet per animal, a causa de la millora genètica de
la raça. La valoració genètica individual es basa en gran part en
el control lleter. Si no s'hagués implicat el Govern, a dia d'avui
no tindríem aquests excelAlents percentatges ja que les
analítiques les realitza IBABSA de forma gratuïta per als
ramaders.

Palma, 13 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1461/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a retard en el
cobrament de nòmines al Conservatori. (BOPIB núm. 38, de 16
de març de 2012).

El personal del Conservatori Professional de Música ens
comunica que no cobraren dins el mes la nòmina del mes de
febrer de 2012, en cas de confirmar-ho, quins han estat els
motius i, sobretot, es repetirà aquest retards en la percepció de
les nòmines?

Consultat el servei de Nòmines de la direcció general de
Recursos Humans, ens confirmen que no hi ha hagut cap
incidència ni retard en el cobrament de les nòmines del personal
docent del Conservatori Professional el mes de febrer de 2012.

Consultat el departament de Recursos Humans ens
confirmen que tampoc no hi ha hagut cap incidència ni retard en
el cobrament de les nòmines del funcionaris CAIB del
Conservatori Professional el mes de febrer de 2012.

Palma, 4 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1634/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nòmina
general de la CAIB (II). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quantes persones, en total , consten a la nòmina general de
la CAIB el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia
total de l'esmentada nòmina aquest mes?

El nombre de persones que constaven a la nòmina general de
la CAIB el mes de febrer de 2012 era de 4.726 i la quantia total
de la nòmina d'aquest mes era de 9.777.906,20i.

Marratxí, 10 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1635/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nòmina
general de la CAIB (I). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quantes persones, en total, consten a la nòmina general de
la CAIB el mes de febrer de 2011 i quina ha estat la quantia
total de l'esmentada nòmina aquest mes?

El nombre de persones que constaven a la nòmina general de
la CAIB el mes de febrer de 2011 era de 5.489 i la quantia total
de la nòmina d'aquest mes era de 11.461.317,33i.

Marratxí, 10 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1640/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nòmina
de les entitats del sector públic (I). (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 Conselleria d'Administracions
Públiques el mes de febrer de 2011 i quina va ser la quantia
total de cada una de les esmentades nòmines aquell mes?

El Decret 10/2011, de 18 de juny, del president de les Illes
Balears, va determinar una nova composició del Govern i una
nova estructura de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears; i el Decret 12/2011, de 18 de juny, del
president de les Illes Balears, va establir les competències i
l'estructura orgànica bàsica de les noves conselleries de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret 33/ 2011, de 4 novembre, del president de
les Illes Balears. D'aquesta manera, l'Administració de la
comunitat autònoma va quedar estructurada sota la direcció del
Govern, en una Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d 'Ocupació i sis conselleries.

Per tant les dades que se'ns demanen no es poden donar
perquè el mes de febrer de 2011 no existia la Conselleria
d'Administracions Públiques i les competències així com les
entitats vinculades o dependents no són comparables amb una
conselleria concreta dins el mes de febrer de 2011 i perquè la
Direcció general de Funció Pública, Administracions Públiques
i Qualitat dels Serveis només gestiona la nòmina del personal al
servei de l'Administració de la comunitat autònoma i dels seus
organismes autònoms.

Marratxí, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1641/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nòmina
de les entitats del sector públic (II). (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 Conselleria d'Administracions
Públiques el mes de febrer de 2012 i quina ha estat la quantia
total de cada una les esmentades nòmines aquest mes?

Des de la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis es gestiona la
nòmina del personal al servei de l'Administració de la comunitat
autònoma i dels seus organismes autònoms (exclosos personal
estatutari i docent). La nòmina de la resta d'ens que integren el
sector públic autònom es gestionada per cada ens concret.

Per tant de les dades que se'ns demanen només poden
facilitar les dels organismes autònoms adscrits a la Conselleria
d'Administracions Públiques, és a dir l'Escola Balears
d'Administracions Públiques (EBAP) que es detallen a
continuació:

Nombre de persones: 37.
Quantia nòmina febrer 21012: 82.023,76i.

Marratxí, 10 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 1933/12 i 1936/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a Consell
de Govern a Menorca (V). (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

Quina va ser l'agenda institucional del Govern i la resta de
càrrecs que l'acompanyaven durant l'estada a Menorca, els dies
15, 16, 17 i l8?

Durant el viatge institucional a Menorca, el Govern de les
Illes Balears va assistir, aprofitant la celebració del Consell de
Govern a Alaior, a la visita a la Fira de Camp de Menorca, a la
reunió amb l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Menorca i al XXVIè
Concurs Morfològic de Bestiar Boví Frisó de Menorca.

Palma, 21 de maig de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1991/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a criteris
per al repartiment de fons públics per a la integració. (BOPIB
núm. 40, de 30 de març de 2012).

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

Del pressupost de la Direcció General de Cooperació i
Immigració, 1.500.000i seran destinats a les actuacions
realitzades per les entitats locals en matèria d'acolliment i
integració de la població immigrada.

Les quantitats a ingressar a cada entitat local s'assignen de
manera ponderada en funció dels següents criteris:

• Població immigrant empadronada en el municipi a la
data d'l de gener de 2001.

• Nombre d'immigrants afiliats a la Seguretat Social a 31
de desembre de 2011.

• Cost de les actuacions dutes a terme per l'entitat local en
l'àmbit de les seves competències.

Palma, 24 d'abril de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1992/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a convenis
entre el Govern i ajuntaments per a la integració social.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

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

Encara no s'ha rebut cap projecte per part de les entitats
locals de les Illes Balears. El termini màxim fixat per a la
recepció d'aquests projectes és el 15 de maig de 2012.

Palma, 24 d'abril de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1995/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a centres de
recuperació de fauna. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

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

El Govern de les Illes Balears l'any 2004 fundà el COFIB
(Consorci per a la recuperació de la Fauna de les Illes Balears),
entitat creada pel Govern de les Illes Balears i la Fundació
Natura Parc. L'objecte del consorci és gestionar i promoure el
desenvolupament de totes les activitats que siguin necessàries
per a la recuperació d'animals silvestres, d'exemplars ferits de
fauna silvestre de les Illes Balears, la captura o recollida de
fauna exòtica i la cria en captivitat d'espècies de la fauna
silvestre (...).

Aquest és l'únic centre de recuperació de fauna que té el
Govern i del qual n'ha pressupostat el manteniment en funció de
les despeses anuals que se n'han derivat històricament.

Amb la resta de centres de recuperació que puguin existir en
el territori balear, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori no hi té cap relació conveniada ni contractual, per
tant, en un moment econòmic tan complicat l'administració es
veu obligada a complir únicament i exclusivament amb les
seves obligacions i malauradament no pot fer front a qüestions
que no són de la seva responsabilitat.

És a dir que la política que aplicarà el Govern quant als
centres de recuperació de fauna serà la mateixa que aplica en la
gestió de tots els seus àmbits competencials, racionalitzar la
despesa i responsabilitzar-se de les seves obligacions.

Palma, 13 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1996/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a centres de
recuperació de fauna de Menorca. (BOPIB núm. 40, de 30 de
març de 2012).

Quin és el motiu que per al 2012 el Govern no hagi previst
cap ajuda per al Centre de Recuperació de Fauna de Menorca,
i, en canvi, els centres de Mallorca i d'Eivissa disposin d'una
partida de 300.000 euros?

El pressupost que el Govern destina al COFIB (Consorci per
a la recuperació de la Fauna de les Illes Balears) és de 300.000
euros.

Les entitats que constitueixen el consorci són dues
(Conselleria de Medi ambient i Fundació Natura Parc), per tant
no és que el Govern doni a Mallorca cap quantitat en detriment
de les altres illes sinó que dota una entitat de la qual el Govern
n'és integrant amb un determinat pressupost.

Palma, 12 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1997/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reunions amb entitats
sindicals de les Illes Balears. (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2012).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de la cambra a
disposició dels senyors diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1998/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reunions amb entitats
sindicals de Menorca. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

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

A començament de legislatura la directora general de
Treball i Salut Laboral es va reunir amb Industrial Quesera
Menorquina i els representants dels treballadors.

Dia 18 de novembre de 2011, la directora general de Treball
i Salut Laboral va reunir-se en la "Presentació jornada UGT:
prevenció de riscos ergonòmics i psicosocials en centres
d'atenció a persones discapacitades".

Volem remarcar que moltes de les reunions mantingudes a
Palma es realitzaven amb representants dels treballadors per a
totes les illes, ja que els sindicats de Menorca són els mateixos
que els de Mallorca i els delegats són en Palma.

Palma, 19 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1999/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a motius pels quals no
es reuneix amb els sindicats. (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2012).

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

En resposta a la vostra consulta, us comunic que aquesta
qüestió s'ha contestat a la pregunta parlamentaria número
1997/2012.

Palma, 19 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2054/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a centres on
no s'ensenya el castellà. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

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

A tots els centres educatius no universitaris de les Illes
Balears i a totes les etapes educatives és obligatòria la
impartició de la llengua castellana.

Palma, 17 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2057/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a delimitació
del dret de propietat. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

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

La Constitució Espanyola reconeix el dret a la propietat
privada, i conformement amb el seu article 33 la funció social
d'aquest dret delimitarà el seu contingut i ningú no podrà ser
privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat
pública o interès social, mitjançant la corresponent
indemnització i de conformitat amb el disposat a les lleis.

Així mateix, el Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de sòl, estableix que el
dret de propietat del sòl comprèn les facultats d'ús, gaudi i
explotació d'aquest conformement amb l'estat, la classificació,
les característiques objectives i la destinació que tingui a cada
moment d'acord amb la legislació aplicable.

En tot cas, fixa que el règim urbanístic de la propietat del sòl
és estatutari i resulta de la seva vinculació a la destinació que es

determini d'acord a la normativa sobre ordenació territorial i
urbanística.

El Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents
per a l'ordenació urbanística sostenible, en el marc que fixa la
normativa bàsica estatal, habilita els ajuntaments per a l'adopció
d'acords o la tramitació de modificacions de planejament segons
pertoqui amb l'objectiu de delimitar o ordenar determinats
àmbits d'actuació. Per tant, pròpiament no és el Decret Llei
2/2012 un instrument de delimitació de drets de propietat ja que
aquesta delimitació es fa per part dels instruments de
planejament d'acord a la normativa vigent sobre aquest aspecte
a la nostra comunitat autònoma.

Palma, 12 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2058/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a els drets i
deures i el Decret Llei 2/2012. (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2012).

Creu el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que el Decret Llei 2/2012 afecta els drets a l'accés a
un habitatge digne i el dret al medi ambient o d'altres drets i
deures prevists al títol II de l'Estatut d'Autonomia?

L'article 22 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que les administracions públiques han de garantir el
dret d'accés a un habitatge digne dels ciutadans de les Illes. Per
llei s'han de regular els ajuts per promoure aquest dret,
especialment a favor dels joves, de les persones sense mitjans,
de les dones maltractades, de les persones dependents i
d'aquelles altres en el cas de les quals els ajuts estiguin
justificats.

El Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents
per a l'ordenació urbanística sostenible, amb l'objectiu de
garantir el dret d'accés a un habitatge digne, fa una reserva per
a habitatges protegits i aquesta reserva compleix amb el disposat
al Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de sòl, al seu article 10.b), el
qual té caràcter de legislació bàsica, i determina el següent:

"1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y
deberes enunciados en el Título I, las Administraciones
Públicas, y en particular las competentes en materia de
ordenación territorial y urbanística, deberán:

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos
productivos y para uso residencial, con reserva en toda
caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un
régimen de protección pública que, al menos, permita
establecer su precio maximo en venta, alquiler u otras
formas de acceso a la vivienda, como el derecho de
superficie o la concesión administrativa.

Esta reserva será determinada por la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con
ella, por los instrumentos de ordenación y, como mínimo,
comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30 %
de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación
urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en
actuaciones de urbanización.
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No obstante, dicha legislación podrá también tijar o
permitir excepcionalmente una reserva inferior para
determinados municipios o actuaciones, siempre que,
cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se
garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento
íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de
apficación y una distribución de su localización respetuosa
con el principio de cohesión social."

Per això, es considera que el recentment aprovat decret llei
completa la regulació que es fixa a la llei estatal pel que fa al
dret a l'accés d'un habitatge digne previst a l'Estatut
d'Autonomia, tot i que la concreció d'aquesta reserva s'hagi de
dur a terme per part dels instruments de planejament.

Per la seva part, respecte del dret al medi ambient o d'altres
drets i deures prevists al títol II de l'Estatut d'Autonomia, no hi
ha cap precepte en el Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, que
de forma directa els afecti.

Palma, 12 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3743/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XVIII).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3757/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el finançament dels consells
insulars.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3688/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de
Salut, Família i Benestar Social, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 3896/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2012, conformement amb l'article 161.3 del
Reglament de la cambra, acorda d'incloure a l'ordre del dia de
la propera sessió plenària el compliment de la moció esmentada,
relativa a la política sanitària (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la Pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 3723/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, de la diputada Hble. Sra. María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la Llei de caça i pesca fluvial (BOPIB núm. 47,
de 18 de maig d'enguany), per la pregunta RGE núm. 3809/12,
relativa a finançament de noves infraestructures hídriques,
publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 36407/12, del turisme de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3782/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb l'establert a l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat (BOPIB núm.
47, de 18 de maig d'enguany) fins a dia 11 de juny de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 47, de 18 de maig de
2012.

-  Pàg. 2083. 3.17. Informació. Apartat D)
On diu: Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
RGE núm. 123/12.
Hi ha de dir: Tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm.
123/12.
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