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BT) RGE núm. 4071/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XV). 2285

BU) RGE núm. 4072/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVI). 2286

BV) RGE núm. 4073/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVII). 2286

BX) RGE núm. 4074/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVIII). 2286
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BY) RGE núm. 4075/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (IX). 2286

BZ) RGE núm. 4076/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
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CB) RGE núm. 4078/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XII). 2287

CC) RGE núm. 4079/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XIII). 2287
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econòmic de les Illes Balears. Estalvi (IV). 2287

CE) RGE núm. 4081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (V). 2287

CF) RGE núm. 4082/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (VI). 2287

CG) RGE núm. 4083/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (VII). 2288

CH) RGE núm. 4084/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (VIII). 2288

CI) RGE núm. 4085/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXIX). 2288

CJ) RGE núm. 4086/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (I). 2288

CK) RGE núm. 4087/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (II). 2288

CL) RGE núm. 4088/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Estalvi (III). 2288

CM) RGE núm. 4089/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXIV). 2289

CN) RGE núm. 4090/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXV). 2289

CO) RGE núm. 4091/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXVI). 2289

CP) RGE núm. 4092/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXVII). 2289

CQ) RGE núm. 4093/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXIII). 2289

CR) RGE núm. 4094/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LIX). 2289

CS) RGE núm. 4095/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LX). 2290
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CT) RGE núm. 4096/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXI). 2290

CU) RGE núm. 4097/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXII). 2290

CV) RGE núm. 4098/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LXIII). 2290

CX) RGE núm. 4099/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LIV). 2290

CY) RGE núm. 4100/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LV). 2290

CZ) RGE núm. 4101/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LVI). 2291

DA) RGE núm. 4102/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LVII). 2291

DB) RGE núm. 4103/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LVIII). 2291

DC) RGE núm. 4104/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (L). 2291

DD) RGE núm. 4105/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LI). 2291

DE) RGE núm. 4106/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LII). 2291

DF) RGE núm. 4107/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (LIII). 2292

DG) RGE núm. 4108/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLV). 2292

DH) RGE núm. 4109/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLVI). 2292

DI) RGE núm. 4110/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLVII). 2292

DJ) RGE núm. 4111/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLVIII). 2292

DK) RGE núm. 4112/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLIX). 2292

DL) RGE núm. 4113/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XL). 2293

DM) RGE núm. 4114/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLI). 2293

DN) RGE núm. 4115/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLII). 2293

DO) RGE núm. 4116/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLIII). 2293
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DP) RGE núm. 4117/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLIV). 2293

DQ) RGE núm. 4118/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXV). 2294

DR) RGE núm. 4119/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXVI). 2294

DS) RGE núm. 4120/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXVII). 2294

DT) RGE núm. 4121/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXVIII). 2294

DU) RGE núm. 4122/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXIX). 2294

DV) RGE núm. 4123/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXX). 2294

DX) RGE núm. 4124/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXI). 2295

DY) RGE núm. 4125/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXII). 2295

DZ) RGE núm. 4126/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXIII). 2295

EA) RGE núm. 4127/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXIV). 2295

EB) RGE núm. 4128/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXV). 2295

EC) RGE núm. 4129/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXVI). 2295

ED) RGE núm. 4130/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXVII). 2296

EE) RGE núm. 4131/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXVIII). 2296
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econòmic de les Illes Balears (XX). 2296

EH) RGE núm. 4134/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
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EL) RGE núm. 4138/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XV). 2297

EM) RGE núm. 4139/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
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econòmic de les Illes Balears (XI). 2298

ES) RGE núm. 4145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XII). 2298

ET) RGE núm. 4146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XIII). 2298

EU) RGE núm. 4147/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XIV). 2298

EV) RGE núm. 4148/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (VII). 2299

EX) RGE núm. 4149/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (VIII). 2299

EY) RGE núm. 4150/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (IX). 2299

EZ) RGE núm. 4151/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (II). 2299

FA) RGE núm. 4152/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (III). 2299

FB) RGE núm. 4153/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (IV). 2299

FC) RGE núm. 4154/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (V). 2300

FD) RGE núm. 4155/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (VI). 2300

FE) RGE núm. 4156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears (I). 2300

FF) RGE núm. 4160/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni entre
el Govern i l'IOC (I). 2300

FG) RGE núm. 4161/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni entre
el Govern i l'IOC (II). 2300
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FH) RGE núm. 4162/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lliure elecció
de llengua (I). 2301

FI) RGE núm. 4163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lliure elecció
de llengua (II). 2301

FJ) RGE núm. 4164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola de
persones adultes de Maó. 2301

FK) RGE núm. 4165/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament de
bitllets dels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera. 2301

FL) RGE núm. 4166/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (I). 2301

FM) RGE núm. 4167/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (II). 2301

FN) RGE núm. 4168/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (III). 2301

FO) RGE núm. 4169/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (IV). 2301

FP) RGE núm. 4170/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (V). 2302

FQ) RGE núm. 4171/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (VI). 2302

FR) RGE núm. 4172/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Balears Natura
2015 (VII). 2302

FS) RGE núm. 4176/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a contractes de gestió a Son Espases. 2302

FT) RGE núm. 4179/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a trasllat de l'IBD. 2302

FU) RGE núm. 4180/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subscripció a revistes. 2302

FV) RGE núm. 4181/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subscripció a revistes, 2. 2302

FX) RGE núm. 4182/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subscripció a revistes, 3. 2303

FY) RGE núm. 4183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a solucions per a les guàrdies. 2303

FZ) RGE núm. 4184/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a augment de població i serveis. 2303

GA) RGE núm. 4190/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (I). 2303

GB) RGE núm. 4191/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (II). 2303

GC) RGE núm. 4192/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (III). 2303
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GD) RGE núm. 4193/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (IV). 2303

GE) RGE núm. 4194/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a posada en
funcionament de Can Misses. 2304

GF) RGE núm. 4195/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de
Can Misses (I). 2304

GG) RGE núm. 4196/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programes
per persones amb discapacitat mental. 2304

GH) RGE núm. 4197/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de personal de Can Misses. 2304

GI) RGE núm. 4198/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconversió
del vell Hospital de Can Misses (I). 2304

GJ) RGE núm. 4199/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconversió
del vell Hospital de Can Misses (II). 2304

GK) RGE núm. 4200/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociacions
amb Acciona. 2304

GL) RGE núm. 4201/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut de Sant Josep. 2305

GM) RGE núm. 4202/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de
Can Misses (II). 2305

GN) RGE núm. 4203/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis de
Can Misses (III). 2305

GO) RGE núm. 4204/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radioteràpia
a Can Misses (I). 2305

GP) RGE núm. 4205/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a radioteràpia
a Can Misses (II). 2305

GQ) RGE núm. 4206/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres de
l'Hospital de Can Misses (V). 2305

GR) RGE núm. 4207/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residència
per a majors Sant Jordi (II). 2305

GS) RGE núm. 4208/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a articulació
del copagament. 2305

GT) RGE núm. 4209/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
sanitàries a Cas Serres. 2306

GU) RGE núm. 4210/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportació
econòmica per a Cas Serres. 2306

GV) RGE núm. 4211/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residència
per a majors de Sant Antoni (I). 2306

GX) RGE núm. 4212/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residència
per a majors de Sant Antoni (II). 2306

GY) RGE núm. 4213/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residència
per a majors de Sant Jordi (I). 2306
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GZ) RGE núm. 4214/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària (I). 2306

HA) RGE núm. 4215/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària (II). 2306

HB) RGE núm. 4216/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupció
voluntària de l'embaràs. 2306

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 4187/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompatibilitat del Sr. President. 2307

B) RGE núm. 4235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a incompatibilitat del president. 2308

C) RGE núm. 4238/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a targeta sanitària. 2308

D) RGE núm. 4239/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència de
presidents de consells insulars. 2308

E) RGE núm. 4240/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'ajust de
personal al servei de l'Administració pública autonòmica. 2308

F) RGE núm. 4241/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció de
treballadors en pràctiques a empreses. 2308

G) RGE núm. 4242/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència
sectorial d'educació. 2308

H) RGE núm. 4243/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elecció de la
primera llengua de primer ensenyament. 2308

I) RGE núm. 4244/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de la
Sindicatura de Comptes en relació amb l'àrea de Salut. 2309

J) RGE núm. 4245/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantatges de
la nova Llei de turisme per als municipis. 2309

K) RGE núm. 4246/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions a zones
turístiques madures. 2309

L) RGE núm. 4247/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
corredor ferroviari de la Mediterrània. 2309

M) RGE núm. 4248/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a procés
d'escolarització 2012-2013. 2309

N) RGE núm. 4251/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació del Decret
41/2004. 2309

O) RGE núm. 4252/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres del
Parc Bit. 2309

P) RGE núm. 4253/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades en
educació. 2310

Q) RGE núm. 4254/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de producció
industrial a les Illes Balears. 2310
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R) RGE núm. 4255/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incompatibilitats
del president del Govern. 2310

S) RGE núm. 4256/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autopistes
d'educació. 2310

T) RGE núm. 4257/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a delegat del Govern a Formentera. 2310

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'eficiència de
recaptació de tributs (I). 2311

B) RGE núm. 4218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'eficiència de
recaptació de tributs (II). 2311

C) RGE núm. 4219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'eficiència de
recaptació de tributs (III). 2311

D) RGE núm. 4220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'eficiència de
recaptació de tributs (IV). 2311

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3826/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del Decret Llei 16/2012. 2311

B) RGE núm. 3895/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb l'Institut Obert de Catalunya (IOC). 2312

C) RGE núm. 3896/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell territorial del sistema d'autonomia i atenció a la
dependència. 2313

D) RGE núm. 3897/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa i infància. 2313

E) RGE núm. 3898/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per tal de millorar la connectivitat aèria de les nostres
illes en temporada d'hivern. 2314

F) RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció del dèficit públic. 2314

G) RGE núm. 4157/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de tarifes de tren i metro. 2315

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 4444/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a urbanització d'Es Guix.
2315

B) A la Pregunta RGE núm. 485/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre nacional de
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C) A la Pregunta RGE núm. 1638/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nòmina de la
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D) A la Pregunta RGE núm. 1823/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a habitatges de promoció
pública a Sant Ferran. 2316

E) A la Pregunta RGE núm. 2081/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a unificació dels
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H) A la Pregunta RGE núm. 2132/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb la Fundació
pública de les Balears per la Música. 2317
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3612/12, relativa a política general en matèria de
polítiques actives d'ocupació, amb les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular RGE núm. 3833/12 i 3834/12, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

l’Estat a garantir la suficiència per al 2012 dels recursos
econòmics necessaris per al finançament de l’actual règim de
prestacions per a l’atur.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a concertar amb els agents econòmics i socials el
Pla d’ocupació 2012-2016, amb l’objectiu d’establir les mesures
necessàries d’acció pública i privada que permetin assolir un
compromís públic d’objectiu, ferma i concret, de reducció de
l’atur interanual i de l’atur dels joves de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans de
les nostres Illes de lluita contra l’atur, habilitant els recursos
econòmics que de manera extraordinària, possibilitin acordar,
de manera concertada, mesures d’urgència per l’accés al treball
dels colAlectius amb especials dificultats, joves i aturats de
llarga durada sense prestacions.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l’existència del personal i mitjans
necessaris perquè el servei públic d’orientació pugui atendre
com a mínim al 60% dels treballadors en atur de les nostres
Illes.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a articular un programa de segona oportunitat,
d'acord amb els ajuntaments i escoles d'adults, per possibilitar
l'accés de totes les persones aturades a la formació d'estudis
secundaris, especialment pel que fa als estudis obligatoris i així
esdevenir en una eina contra l'abandonament escolar, d'acord
amb les possibilitats pressupostàries del moment.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar els esforços necessaris per liquidar tots
els expedients pendents al SOIB a fi d’evitar la seva prescripció
i poder ajustar possibles desequilibris.

7. El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca del
Govern de les Illes Balears en la millora de les condicions de
contractació dels treballadors fixos discontinus i l’insta a seguir
treballant en aquesta direcció."

A la seu del Parlament, 29 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 3787/11, relativa a central de
contractació, amb les esmenes presentades pels grups
parlamentaris PSM-IV-Entesa i Més per Mallorca i Socialista
RGE núm. 3815/12 i 3825/12, respectivament,  i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al

Govern de les Illes Balears per a la creació de la central de
contractació i l'insta a dur a terme les passes necessàries perquè
aquesta sigui una realitat el més aviat possible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que fomenti aquesta iniciativa a les altres
administracions públiques de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les diferents
administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears que s’adhereixin a aquesta iniciativa com a mesura de
racionalització de les contractacions i d’estalvi de la despesa
pública.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
s’apliquin a la central de contractació els mateixos instruments
de transparència prevists a la Llei del bon govern que es
preveuen per a la resta d’organismes de contractació pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 29 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 335/12, relativa a béns immobles de
titularitat pública, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

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

Balears a aplicar polítiques de racionalització en la gestió dels
immobles de què disposa, tant en règim de lloguer com de
propietat, per tal que, sempre que aquestes mesures no afectin
la prestació dels serveis públics als ciutadans, es redueixi la
despesa en lloguers dels quals es pugui prescindir, s'obtingui
liquiditat mitjançant la cessió, la venda o el lloguer d'immobles
que no siguin necessaris, i s'avanci en matèria de no-dispersió
dels serveis que afectin els ciutadans."

A la seu del Parlament, 29 de maig de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de maig de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2549/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
d'inversions.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Marc Pons i José
Ignacio Aguiló.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3732/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos durant el darrer
any. (BOPIB núm. 47, de 18 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
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3719/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per difondre el
patrimoni cultural del Museu de Mallorca. (BOPIB núm. 47, de
18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3730/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retrocessos durant el darrer any (II).
(BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3733/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retrocessos durant el darrer any (V).
(BOPIB núm. 47, de 18 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 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3724/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bonificació de les quotes dels
treballadors fixos discontinus. (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3720/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a certamen internacional
Maremostra. (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3728/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
acomiadaments de persones amb discapacitats. (BOPIB núm.
47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3717/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a alAlegacions a la Llei del
turisme balear. (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3718/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fons de competitivitat de l'any
2011. (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3731/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retrocessos durant el darrer any (III).
(BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3722/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prevenció d'incendis. (BOPIB
núm. 47, de 18 de maig de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 48, de 25 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
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3729/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos durant en darrer
any (I). (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3725/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvis operatius al GEIBSAU.
(BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3721/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforestació de zones
incendiades. (BOPIB núm. 47, de 18 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
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3726/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaració de servei públic de
la línia Menorca-Madrid. (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 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 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3727/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
declaració de béns patrimonials. (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3734/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos durant el darrer
any (VI). (BOPIB núm. 47, de 18 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 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de maig de 2012, rebutjà els Punts 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12 a 16 de la
Moció RGE núm. 3612/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de polítiques actives
d'ocupació.(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Promesa del càrrec de diputada de la Sra. Margalida Font

i Aguiló.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de maig de 2012, la Sra. Margalida Font i Aguiló va
prometre el càrrec de diputada, atesa la renúncia del Sr. Jaume
Ferrer i Ribas, conformement amb l'article 8.1.3r del Reglament
de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2065/12, relativa a Port de Maó, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a reclamar a l'estat central el traspàs de la gestió del
Port de Maó, declarat d'interès general, a la comunitat autònoma
de les Illes Balears, reclamació feta el passat 24 de gener a la
reunió que mantingueren el conseller de Turisme i Esports i la
ministra de Foment."

A la seu del Parlament, 29 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 24 de maig de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3253/12, relativa a fons
europeus FEDER, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

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

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
peticions ja formulades pel Govern de les Illes Balears davant
el Comitè de les Regions i a les dotze iniciatives presentades pel
mateix Govern que varen ser aprovades pel Ple del Comitè
Econòmic i Social Europeu per tal que la Unió Europea tengui
en compte la insularitat."

A la seu del Parlament, 29 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Duran i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.



2262 BOPIB núm. 49 -  1 de juny de 2012

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3047/12, relativa a impuls d'una nova modalitat de
formació professional de caràcter dual, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

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

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

A la seu del Parlament, 29 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 1730/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del Pati
de Sa Lluna. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 1732/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació del Pati
de Sa Lluna (II). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 1733/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fira de Berlín.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 1734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
turístiques per a l'estiu del 2012. (BOPIB núm. 39, de 23 de
març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig de 2012, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2018/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pagament a ajuntaments. (BOPIB núm. 40,
de 30 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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 22 de maig de 2012, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 2788/12, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a contra els
pressuposts generals de l'Estat. (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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 155/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fons de cooperació
local. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 292/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública de l'any 2007 (Ple del Parlament). (BOPIB núm. 30, de
27 de gener 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2947/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a dret de manifestació i les llibertats civils. (BOPIB núm. 45, de
4 de maig 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2016/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a corredor ferroviari de la
Mediterrània. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de maig de
2012, rebutjà els Punts 1, 3, 4 i 5 de la Proposició no de llei
RGE núm. 2065/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Port de Maó. (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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 24 de maig de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3236/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la no-suspensió del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2946/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a salut laboral. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3106/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de suport als
treballadors fixos discontinus. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig
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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 125/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria a la xarxa
d'escoletes públiques de primer cicle d'educació infantil de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig 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 30 de maig de 2012.



BOPIB núm. 49 -  1 de juny de 2012 2265

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 130/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pla estratègic per l'èxit
escolar. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 3318/12, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
multilingüisme de Suïssa a les Balears. (BOPIB núm. 46, d'11
de maig 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 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Joan Salvà i Coll, coordinador

autonòmic de salut mental del Servei de Salut de les Illes
Balears.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 23 de maig de 2012, tengué lloc la compareixença
del Sr. Joan Salvà i Coll, qui informà sobre el seu punt de vista
de la salut mental a les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Resposta per escrit per a les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant la Comissió de Turisme RGE núm.
1735/12, 1739/12, 1740/12, 1741/12 i 1742/12.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de maig de 2012, a causa d'una
avaria en el sistema d'enregistrament, quedaren sense debatre
les preguntes esmentades, presentades per la diputada Hble. Sra.
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a previsions turístiques per a temporada baixa i a
rehabilitació del Pati de Sa Lluna (III, IV, V i VI) (BOPIB núm.
39, de 23 de març d'enguany) i, atesa aquesta circumstància, el
president de la comissió anuncià que el Sr. Conseller de
Turisme i Esports trametria per escrit la contestació a les
preguntes de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 2899/12.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 de maig de 2012, després del
debat corresponent, es rebutjà per 5 vots a favor i 9 en contra,
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, que solAlicitava que el president del
Parlament recaptàs la presència del Sr. Vicepresident Econòmic,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació davant aquesta comissió
per tal d'informar sobre el deute de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3902/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'ingressos. (Mesa de 30
de maig de 2012).

Palma, a 30 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 en matèria d'ingressos.

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3943/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2549/12, relativa a
política general d'inversions. (Mesa de 30 de maig de 2012).

Palma, a 30 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.
2549/12, relativa a política general d'inversions, la moció
següent.

1. El Parlament demana al Govern de les Illes Balears que
deixi de banda les polítiques econòmiques basades
exclusivament en criteris d’austeritat i l’insta a iniciar una nova
etapa en matèria econòmica on es conjuguin les polítiques
d’estímul econòmic amb les d’austeritat selectiva.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que
adjudiqui de forma immediata tots els projectes que formen part
de les inversions estatutàries corresponents a les anualitats 2009
i 2010 que foren conveniades amb el Govern de l’Estat.

3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que
prengui totes les mesures que estiguin al seu abast per tal de
garantir l’arribada per part del Govern de l’Estat de les
inversions estatutàries corresponents a les anualitats 2011, 2012,
2013, 2014 i 2015.

4. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
dissenyar -des de l’acord amb els sectors econòmics i socials i
les forces polítiques amb representació plenària- un pla
d’estímul econòmic que afavoreixi el desenvolupament de les
infraestructures, la innovació i l’energia en concordança amb els
nous criteris de la Unió Europea.

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3813/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a llistes d'espera de més de
180 dies. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3814/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a llistes d'espera de més de
180 dies per especialistes. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3816/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ubicació de l'Escola d'Adults de
Maó. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3817/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ubicació de l'Escola d'Adults de
Maó (II). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3818/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ubicació de l'Escola d'Adults de
Maó (III). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3819/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ubicació de l'Escola d'Adults de
Maó (IV). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3821/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a suport assistencial a Menorca i
Pitiüses. (Mesa de 30 de maig de 2012).
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RGE núm. 3822/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a suport assistencial a Menorca i
Pitiüses. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3823/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consell Balear de Funció
Pública. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3824/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Institut Obert de
Catalunya. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3900/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris interins en situació de servei especials (II).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3901/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcionaris interins en situació de servei especials (I). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3912/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Coma d'en Vidal
(Estellencs). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3922/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius
en el marc del PDRS. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3923/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
que rebrà en el marc del PDRS. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3925/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3926/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de zona
dependent del PDRS. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4019/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXIX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4020/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXIV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4021/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4022/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4023/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4024/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXVIII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4025/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LIX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4026/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4027/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4028/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4029/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LXIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4030/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LIV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4031/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4032/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LVI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4033/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LVII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4034/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LVIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).
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RGE núm. 4035/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLIX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4036/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (L). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4037/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LI). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4038/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4039/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (LIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4040/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLIV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4041/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4042/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLVI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4043/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLVII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4044/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLVIII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4045/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXIX).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4046/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XL). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4047/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4048/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4049/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XLIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4050/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXIV).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4051/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXV).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4052/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXVI).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4053/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXVII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4054/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXVIII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4055/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXIX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4056/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4057/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4058/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4059/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXXIII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).
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RGE núm. 4060/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4061/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXVI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4062/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXVII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4063/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXVIII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4064/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVIX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4065/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XX). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4066/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4067/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4068/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXIII).
(Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4069/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXIV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4070/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XIV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4071/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XV). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4072/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVI). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4073/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4074/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4075/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (IX). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4076/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (X). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4077/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XI). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4078/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4079/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4080/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (IV). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (V). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4082/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (VI). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4083/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (VII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4084/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (VIII). (Mesa
de 30 de maig de 2012).
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RGE núm. 4085/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXIX). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4086/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (I). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4087/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (II). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4088/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (III). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4089/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXIV). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4090/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4091/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXVI). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4092/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXVII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4093/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4094/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LIX). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4095/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LX). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4096/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4097/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4098/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4099/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LIV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4100/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4101/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LVI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4102/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LVII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4103/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LVIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4104/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (L). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4105/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4106/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4107/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (LIII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4108/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4109/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLVI). (Mesa de 30
de maig de 2012).
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RGE núm. 4110/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLVII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4111/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLVIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4112/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLIX). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4113/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XL). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4114/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4115/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4116/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4117/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLIV). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4118/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXV). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4119/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXVI). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4120/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXVII). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4121/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXVIII). (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4122/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXIX). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4123/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXX). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4124/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXI). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4125/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4126/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4127/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXIV). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4128/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4129/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXVI). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4130/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXVII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4131/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXVIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4132/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXIX). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4133/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XX). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4134/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).
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RGE núm. 4135/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4136/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4137/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXIV). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4138/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4139/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XVI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4140/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XVII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4141/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XVIII). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4142/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XVIX). (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4143/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (X). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4144/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XIII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4147/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (XIV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4148/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (VII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4149/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (VIII). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4150/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (IX). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4151/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (II). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4152/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (III). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4153/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (IV). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4154/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (V). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4155/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (VI). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al Pla
d'equilibri econòmic de les Illes Balears (I). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4160/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre el Govern i l'IOC (I). (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4161/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni entre el Govern i l'IOC (II). (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4162/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lliure
elecció de llengua (I). (Mesa de 30 de maig de 2012).
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RGE núm. 4163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lliure
elecció de llengua (II). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Escola
de persones adultes de Maó. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4165/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagament de bitllets dels malalts de Menorca, Eivissa i
Formentera. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4166/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (I). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4167/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (II). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4168/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (III). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4169/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (IV). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4170/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (V). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4171/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (VI). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4172/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Balears Natura 2015 (VII). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4176/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a contractes de gestió a Son Espases. (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4179/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a trasllat de l'IBD. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4180/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subscripció a revistes. (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4181/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subscripció a revistes, 2. (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4182/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subscripció a revistes, 3. (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a solucions per a les guàrdies. (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4184/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a augment de població i serveis. (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4190/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres de l'Hospital de Can Misses (I). (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4191/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres de l'Hospital de Can Misses (II). (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4192/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres de l'Hospital de Can Misses (III). (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4193/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres de l'Hospital de Can Misses (IV). (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4194/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
posada en funcionament de Can Misses. (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4195/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
serveis de Can Misses (I). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4196/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes per persones amb discapacitat mental. (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4197/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
augment de personal de Can Misses. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4198/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reconversió del vell Hospital de Can Misses (I). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4199/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reconversió del vell Hospital de Can Misses (II). (Mesa de 30
de maig de 2012).
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RGE núm. 4200/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
negociacions amb Acciona. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4201/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre de salut de Sant Josep. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4202/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
serveis de Can Misses (II). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4203/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
serveis de Can Misses (III). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4204/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radioteràpia a Can Misses (I). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4205/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radioteràpia a Can Misses (II). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4206/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
obres de l'Hospital de Can Misses (V). (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4207/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
residència per a majors Sant Jordi (II). (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4208/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
articulació del copagament. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4209/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places sanitàries a Cas Serres. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4210/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació econòmica per a Cas Serres. (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4211/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
residència per a majors de Sant Antoni (I). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4212/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
residència per a majors de Sant Antoni (II). (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4213/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
residència per a majors de Sant Jordi (I). (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4214/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
targeta sanitària (I). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4215/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
targeta sanitària (II). (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4216/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupció voluntària de l'embaràs. (Mesa de 30 de maig de
2012).

Palma, a 30 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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de pacients estan esperant més de 180 dies una
intervenció quirúrgica? (A data d'1 de maig de 2012 i
especificat per hospital).

Palma, a 18 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de pacients estan esperant més de 180 dies per a les
especialitats mèdiques de traumatologia, ginecologia,
otorinolaringologia i urologia? (A data d'1 de maig de 2012 i
especificant els hospitals).

Palma, a 18 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ubicacions ha estudiat la Conselleria d'Educació per
destinar i ubicar l'Escola d'Adults de Maó?
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Palma, a 21 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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quin procés utilitzarà la Conselleria d'Educació per decidir
finalment la ubicació definitiva de l'Escola d'Adults de Maó?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat preveu la Conselleria d'Educació reservar en
el pressupost del 2013 per a l'habilitació del quarter de Santiago
com a futura Escola d'Adults de Maó?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la temporalització del projecte de la nova Escola
d'Adults de Maó?

Palma, a 21 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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantificació econòmica en estalvi de la mesura
contemplada en el Pla d'equilibri econòmic del 2012 que diu
"Suport assistencial a Menorca i les Pitiüses des del centre de
referència. Els especialistes de l'hospital de referència es
traslladaran a Menorca i a Eivissa per atendre pacients sempre
que sigui possible."?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantificació econòmica en estalvi de la mesura
contemplada en El Pla per a l'equilibri econòmic del 2012 que
diu "Suport assistencial a Menorca i les Pitiüses des del centre
de referència. Els especialistes de l'hospital de referència es
traslladaran a Menorca i a Eivissa per atendre pacients sempre
que sigui possible."?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan preveu el conseller d'Administracions Públiques
constituir el Consell Balear de Funció Pública?

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

Per quins motius ha prescindit el Govern del conveni amb
l'Institut Obert de Catalunya que permetia l'avaluació a les Illes
Balears dels estudiants que havien cursat la formació
professional en línia a l'IOC, perjudicant així els nostres
estudiants i desmentint les declaracions en el sentit de promoure
la formació professional?

Palma, a 21 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de funcionaris interins de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que han estat en la
situació administrativa de serveis especials.

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada: 
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació de funcionaris interins de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que actualment estan
en la situació administrativa de serveis especials.

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada: 
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost total de la inversió del Govern o del
sector públic que en depèn en l'adquisició i la rehabilitació de
la Coma d'en Vidal (Estellencs)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius s'ha marcat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori en el marc del PDRS?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat espera rebre la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient en el marc del PDRS?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures concretes pensa prendre la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en el marc del Pla per
a l'equilibri econòmic 2012 presentat pel Govern?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el pla de zona dependent del
PDRS?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la revisió de totes les subvencions i aportacions
nominatives que s'aproven anualment per la Llei de pressuposts
de la CAIB i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió de subvencions a les vacances escolars i
quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió d'ajudes econòmiques individuals i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa l'acreditació de competències professionals. Es cancelAla
l'aportació econòmica per a l'acreditació de competències
professionals i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió de Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió del Consell de Joventut de les Illes Balears
i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa: turisme sanitari, s'adaptarà la normativa europea, i
quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la centralització de laboratoris clínics i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa el Pla d'ajust d'estiu i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió d'ajudes i subvencions a entitats locals i
associacions i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió dels premis. Es cancelAla la dotació dels
premis acadèmics com el de batxillerat i el d'ESO, i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la comissió de farmàcia per a la racionalització en
l'adquisició de medicaments. Establiment dels filtres necessaris
als nous fàrmacs, i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la central de compres unificada per a tot el sistema de
salut en compra i negociació de material mèdic i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la reducció de la fractura farmacèutica i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa el cobrament del pàrking a l'Hospital Universitari Son
Espases i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la modificació del concurs de targeta sanitària i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa l'anàlisi de la cartera de serveis sanitaris oferts  en
l'actualitat i una distribució dels serveis que es presten entre tots
els hospitals per millorar l'eficiència i evitar duplicitats de
proves diagnòstiques i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa el canvi en la gestió ortoprotèsica  i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa el pla d'estalvi energètic en centres d'atenció primària,
PAC i hospitals. Creació del departament energètic, i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa l'increment de facturació a tercers  i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa el suport assistencial a Menorca i les Pitiüses des del
centre de referència i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa el Pla
d'estalvi de telefonia i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
reducció de les despeses protocolAlàries i quina documentació la
justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
suspensió de l'assistència a cursos de formació, congressos,
seminaris o conferències que suposin un cost a l'Administració
autonòmica i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la reorganització dels serveis sociosanitaris. Trasllat dels
pacients dels hospitals Joan March i General a altres dispositius
assistencials, i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa el lloguer d'instalAlacions de l'Hospital Universitari de
Son Espases i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la no-
aplicació de les clàusules contractuals i de les condicions
reglades pels convenis colAlectius que excedeixin dels dies
d'assumptes particulars establerts a l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic (EBEP) o dels dies mínims de vacances establerts a
l'Estatut dels Treballadors i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
reducció dels membres dels consells d'administració de les
empreses del sector públic i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
regulació de les clàusules d'indemnització d'acord amb la
reforma laboral en procés i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
central de compres de tots els productes i serveis i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa el Pla
d'estalvi energètic a l'Administració general, centres públics
docents i ens instrumentals, i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'ajust de les guàrdies dels
residents en tots el centres hospitalaris i quina documentació la
justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa eliminar la lliurança després de
les guàrdies i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
vinculació del sou dels gerents, dels òrgans de direcció i del
personal directiu professional a la consecució d'objectius
pressupostaris i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposen els
límits màxims retributius per a gerents i òrgans de direcció de
les empreses públiques i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposen els
límits retributius per a tot el personal del sector públic
instrumental, tant personal directiu professional com personal
laboral o funcionari adscrit, i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la modificació dels horaris dels
centres de salut i de les unitats bàsiques i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió de l'acord social
relatiu al compliment de pensió de jubilació adequant la mesura
a la reforma sanitària impulsada pel Govern central i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la reducció d'un dia
d'assumptes propis i reducció dels dies addicionals de vacances
i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la reducció temporal d'un 32%
del sistema de promoció, desenvolupament professional i
carrera professional i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió de productivitat
variable i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa eliminar la reordenació del
Departament d'Inspecció Educativa i quina documentació la
justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'elaboració d'una relació de
llocs de treball (RLT) per al personal de l'ib-salut i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'aprovació d'un pla de recursos
humans en el qual es regulen els supòsits excepcionals perquè
el personal estatutari de l'ib-salut i dels ens adscrits pugui
prolongar la permanència en el servei actiu i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la flexibilització horària en tots
els centres hospitalaris i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'augment de 35 a 37,5 hores
setmanals de la jornada general de treball i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la reducció del nombre
d'assessors tècnics docents i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la no-percepció de la nòmina
de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat
substitucions per causes diverses de més de 5 mesos i mig
durant el curs escolar, tant en centres públics com en els
concertats, i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la reordenació dels centres de
formació del professorat i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió temporal del
complement retributiu per professor tutor i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió temporal del
complement retributiu per cap de departament d'instituts
d'ensenyament de secundària i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió del nomenament
de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de
personal laboral docent i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la cobertura de substitucions en
baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió del complement
retributiu de productivitat i reducció de les despeses
corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de
l'horari o de la jornada de treball habitual i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'increment d'hores lectives
setmanals a secundària per al personal docent de l'ensenyament
públic i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'augment de ràtios
alumnes/professors fins al límit legal i quina documentació la
justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
suspensió del nomenament de funcionaris interins i de la
contractació de personal laboral temporal i quina documentació
la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el personal de l'Administració general de la comunitat
autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposen les mesures de flexibilització en el compliment de la
jornada laboral per afavorir la conciliació de la vida laboral i
familiar i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el personal de l'Administració general de la comunitat
autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la reducció del nombre de dies per assumptes propis i la
reducció dels dies addicionals de vacances als màxims establerts
i quina documentació la justifica?
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Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el personal de l'Administració general de la comunitat
autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió del complement retributiu de productivitat
i reducció de les despeses corresponents a la prestació de
serveis extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de treball
habitual i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'elaboració d'una relació de
llocs de treball (RLT) per al personal docent i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
suspensió de la convocatòria, la concessió o l'abonament de les
ajudes en concepte d'acció social, així com de qualsevol altra
que tengui la mateixa naturalesa o finalitat, i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
suspensió temporal de la prolongació en el servei actiu del
personal funcionari al servei de l'Administració General de la
comunitat autònoma i quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
revisió de les autoritzacions de prolongació en la situació de
servei actiu actualment vigents i quina documentació la
justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa un "pla
d'ordenació de recursos humans per adoptar mesures de
redistribució del personal interí i laboral temporal, i
d'amortització de llocs de feina", i quina documentació la
justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa
l'excedència voluntària amb reserva de lloc de feina i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la revisió de totes les subvencions i
aportacions nominatives que s'aproven anualment per la Llei de
pressuposts de la CAIB?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
mesura de congelació de l'oferta de treball públic i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
mesura de l'increment de 35 a 37,5 hores setmanals la jornada
general de treball de tot el personal del sector públic i quina
documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, quina quantitat
econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat
Social per incapacitat temporal per contingències comunes i
quina documentació la justifica?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la suspensió de subvencions a les
vacances escolars?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la suspensió d'ajudes econòmiques
individuals?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a l'acreditació de competències
professionals. Es cancelAla l'aportació econòmica autonòmica
per a l'acreditació de competències professionals?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la suspensió del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la suspensió del Consell de Joventut
de les Illes Balears?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a turisme sanitari; s'adaptarà la
normativa europea?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la centralització de laboratoris
clínics?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al pla d'ajust d'estiu?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la suspensió d'ajudes i subvencions a
entitats locals i associacions?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha valorat
i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa
de mesures alternatives a la suspensió dels premis; es cancelAla
la dotació dels premis acadèmics, com el de batxillerat i el
d'ESO?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la comissió de farmàcia per a
la racionalització en l'adquisició de medicaments; establiment
dels filtres necessaris als nous fàrmacs?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la central de compres
unificada per a tot el sistema de salut en compra i negociació de
material mèdic?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la reducció de la factura
farmacèutica?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al cobrament del pàrquing de
l'Hospital Universitari de Son Espases?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la modificació del concurs de
targeta sanitària?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al canvi en la gestió
ortoprotèsica?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al pla d'estalvi energètic en
centres d'atenció primària, PAC i hospitals: creació del
departament energètic?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a l'increment de facturació a
tercers?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al suport assistencial a Menorca
i les Pitiüses des del centre de referència?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la reducció de les despeses
protocolAlàries?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la suspensió de l'assistència a cursos de
formació, congressos, seminaris o conferències que suposin un
cost a l'administració autonòmica?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la reorganització dels serveis
sociosanitaris; trasllat dels pacients dels hospitals Joan March
i General a altres dispositius assistencials?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives al lloguer d'instalAlacions de
l'Hospital Universitari de Son Espases?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a l'anàlisi de la cartera de
serveis sanitaris oferts en l'actualitat i una distribució dels
serveis que es presten entre tots els hospitals per millorar
l'eficiència i evitar duplicitats de proves diagnòstiques?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els
motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives a la reducció dels membres dels consells
d'administració de les empreses del sector públic?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els
motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives a la regulació de les clàusules d'indemnització
d'acord amb la reforma laboral en procés?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de la despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la central de compres de tots els
productes i serveis?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de la despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives al Pla d'estalvi energètic a l'administració
general, centres públics docents i ens instrumentals?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de la despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives al Pla d'estalvi de telefonia?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a eliminar la lliurança després de les guàrdies?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els
motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives a la vinculació del sou dels gerents, òrgans de
direcció i del personal directiu professional, a la consecució
d'objectius pressupostaris?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els
motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives als límits màxims retributius per a gerents i òrgans
de direcció de les empreses públiques?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els
motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives als límits retributius per a tot el personal del sector
públic instrumental, tant personal directiu professional com
personal laboral o funcionari adscrit?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els
motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives a la no-aplicació de les clàusules contractuals o
condicions reglades pels convenis colAlectius que excedeixin
dels dies d'assumptes particulars establerts a l'Estatut bàsic de
l'empleat públic (EBEP) o dels dies mínims de vacances
establerts a l'Estatut dels treballadors?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la suspensió de l'acord social relatiu al compliment de pensió
de jubilació adequant la mesura a la reforma sanitària impulsada
pel Govern central?
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Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la reducció d'un dia d'assumptes propis i reducció dels dies
addicionals de vacances?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la reducció temporal en un 32% del sistema de promoció,
desenvolupament professional i carrera professional?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la suspensió de productivitat variable?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'ajust de les guàrdies dels residents en tots els centres
hospitalaris?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
reordenació del Departament d'Inspecció Educativa?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'elaboració d'una relació de llocs de treball (RLT) per al
personal de l'ib-salut?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'aprovació d'un pla de recursos humans en el qual es regulen
els supòsits excepcionals perquè el personal estatutari de l'ib-
salut i dels ens adscrits puguin prolongar la permanència en el
servei actiu?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la flexibilització horària en tots els centres hospitalaris?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per al
sector sanitari ib-salut, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la modificació dels horaris dels centres de salut i unitats
bàsiques?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
reducció del nombre d'assessors tècnics docents?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la no-
percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí
que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més de
cinc mesos i mig durant el curs escolar, tant a centres públics
com a concertats?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
reordenació dels centres de formació de professorat?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
suspensió temporal del complement retributiu per professor
tutor?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
suspensió temporal del complement retributiu per a cap de
departament d'instituts d'ensenyament de secundària?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a
partir de 30 dies?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
suspensió del complement retributiu de productivitat i reducció
de les despeses corresponents a la prestació de serveis
extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de treball habitual?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a
l'increment d'hores lectives setmanals a secundària per al
personal docent a l'ensenyament públic?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a
l'augment de ràtios alumnes/professors fins al límit legal?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a
l'augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada general de
treball?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el personal de l'Administració General de la comunitat
autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a les mesures de flexibilització
en el compliment de la jornada laboral per afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el personal de l'Administració General de la comunitat
autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la reducció del nombre de
dies per assumptes propis i reducció dels dies addicionals de
vacances als màxims establerts?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el personal de l'Administració General de la comunitat
autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a la suspensió del complement
retributiu de productivitat i reducció de les despeses
corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de
l'horari o de la jornada de feina habitual?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a
l'elaboració d'una relació de llocs de treball (RLT) per al
personal docent?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tot el sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi
i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives a la
suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí
docent i de la contractació de personal laboral docent?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a un "Pla d'ordenació de recursos humans
per adoptar mesures de redistribució del personal interí i laboral
temporal i d'amortització de llocs de feina?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a l'excedència voluntària amb reserva del
lloc de feina?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la suspensió del nomenament de
funcionaris interins i de la contractació de personal laboral
temporal?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la mesura de l'increment de les 35 a les
37,5 hores setmanals de la jornada general de feina de tot el
personal del sector públic?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la suspensió del complement de les
prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal per
contingències comunes?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la suspensió de la convocatòria,
concessió o abonament de les ajudes en concepte d'acció social,
així com de qualsevol altra que tengui la mateixa naturalesa o
finalitat?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la suspensió temporal de la prolongació
en el servei actiu del personal funcionari al servei de
l'Administració General de la comunitat autònoma?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la revisió de les autoritzacions de
prolongació en la situació de servei actiu actualment vigents?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per a
tots els empleats públics del sector autonòmic, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives en relació amb la mesura de congelació de
l'oferta de treball públic?

Palma, a 24 de maig de 2012.
El diputat: 
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
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.

Per què la Conselleria d'Educació i Cultura no ha renovat el
conveni entre el Govern de les Illes Balears i l'Institut Obert de
Catalunya per cursar cicles de formació professional a distància
i examinar-se a instituts de cadascuna de les Illes?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
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 solucionarà la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la situació de l'alumnat de les Illes Balears que ha
començat l'estudi d'un cicle formatiu a l'Institut Obert de
Catalunya i que ara no el podrà finalitzar a causa de la no-
renovació del conveni entre el Govern de les Illes Balears i
l'IOC?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)
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 la lliure elecció de llengua del primer
ensenyament que vol implantar la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, els centres educatius hauran de canviar
el seu projecte lingüístic?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
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 valoració econòmica fa el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats de la implantació de la lliure elecció de
llengua al primer ensenyament als centres de les Illes Balears?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la previsió temporal per ubicar l'Escola de
persones adultes de Maó al Quarter de Santiago?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FK)
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.

Davant la manifestació d'AVIBA que no avançarà més els
bitllets, com solucionarà la consellera de Salut, Família i
Benestar Social el pagament dels bitllets a l'hospital de
referència dels malalts de Menorca, Eivissa i Formentera?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost suposarà la recuperació de la marca prevista en el
marc del Pla Balears Natura 2015?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions es tenen previstes en el marc del Pla
Balears Natura 2015 al Parc Nacional de Cabrera?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions tenen previstes en el marc del Pla Balears
Natura 2015 al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions tenen previstes en el marc del Pla Balears
Natura 2015 al Parc Natural de S'Albufera?
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Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions tenen previstes en el marc del Pla Balears
Natura 2015 al Parc Natural de Mondragó?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions tenen previstes en el marc del Pla Balears
Natura 2015 al Parc Natural de Sa Dragonera?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions tenen previstes en el marc del Pla Balears
Natura 2015 al Parc Natural de la Península de Llevant?

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat: 
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb l'anterior gerència, els distints serveis i departaments
de Son Espases varen presentar contractes de gestió amb uns

objectius per als propers quatre anys. Com pensen assolir
aquests objectius amb les retallades que han imposat?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears ha fet pública la intenció de
vendre patrimoni de la comunitat autònoma, entre altres, el local
on s'ubica l'Institut Balear de la Dona. On té planificat la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social traslladar l'IBD?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins criteris se segueixen per a la selecció de revistes i
bases de dades a les quals la conselleria se subscriu per a la
formació dels treballadors?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin nombre de subscripcions de revistes i bases de dades
per a la formació dels treballadors hi havia a 1 de gener de
2011?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin nombre de subscripcions de revistes i bases de dades
per a la formació dels treballadors hi havia a 1 de maig de
2012?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Els acords previs per a les guàrdies queden anulAlats, sense
cap tipus de negociació, quina solució han pensat si molts de
professionals deixen de fer guàrdies?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensen fer front a l'augment de la població flotant de
les Illes aquest estiu amb menys quiròfans, menys llits i menys
substitucions?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
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.

L'alentiment de les obres de l'Hospital de Can Misses
implica algun tipus de canvi en el conveni signat entre la
Conselleria de Salut i l'empresa constructora?

Els canvis que s'hagin pogut produir en el conveni impliquen
algun tipus de reducció de serveis en el nou hospital?

Quines afectacions implica la negociació entre la conselleria
i l'empresa a causa de l'alentiment de les obres a l'Hospital de
Can Misses?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GB)
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 quina situació es troben les obres de l'Hospital de Can
Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GC)
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.

Quan està prevista la finalització de les obres de l'Hospital
de Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
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.

Quan està prevista la posada en funcionament del nou
Hospital de Can Misses?
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Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
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.

La posada en funcionament de l'Hospital de Can Misses es
farà per mòduls o hi haurà una obertura general de tot alhora?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GF)
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.

Tots els serveis de Can Misses seran d'ús públic o pensen
privatitzar-ne alguns?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GG)
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 programes té i aplica la Conselleria d'Educació de
suport, de sensibilització, de prevenció, de detecció i de
tractament de persones amb discapacitat per salut mental?

Palma, a 25 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)
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 el contest de retallades en sanitat que trobam actualment,
com pensen gestionar l'augment de personal que implica
l'obertura del nou Hospital de Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
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 reconversió es pensa fer del vell edifici de l'Hospital
de Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GJ)
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.

De la nova reconversió de l'edifici vell de Can Misses es
continuarà mantenint que una part es destini a centre de salut i
una part a centre sociosanitari?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
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 quina fase estan les negociacions amb Acciona de cara
a l'entrada en funcionament dels serveis del nou hospital?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GL)
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.

Quan es té prevista l'obertura del nou Centre de salut de
Sant Josep de Sa Talaia?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els serveis que quedaran gestionats públicament
i quins passaran a gestió privada de Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GN)
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.

Hi ha hagut modificacions en la cartera de serveis prevista
en el projecte de Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
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 el projecte específic de radioteràpia al nou
Hospital de Can Misses? En quina situació es troba?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el cost que presenta el projecte de radioteràpia de
Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
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 tenen de durada d'obres i quina previsió de
durada en funcionament del nou Hospital de Can Misses?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GR)
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.

Continua mantenint el projecte de situar a la Residència de
Sant Jordi les persones amb malaltia mental que necessitin
terminis de mitjana estada?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GS)
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.

Tenint en compte que els majors de les Illes Balears són els
que cobren les pensions més baixes de l'Estat, quins
mecanismes pensen articular perquè les persones majors puguin
fer front als pagaments del serveis sanitaris?
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Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)
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.

Quan es pagarà el mig milió d'euros compromès en
pressuposts de cara a la concertació de places sanitàries a Cas
Serres?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GU)
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.

Quan pensa fer efectiva l'aportació extraordinària d'1,5
milions d'euros per a l'Hospital-Residència de Cas Serres,
pressupostada per a enguany?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GV)
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.

Quan pensa que podrà entrar en funcionament la residència
per a majors de Sant Antoni de Portmany?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GX)
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 serveis tenen previst que seran, a la Residència per a
majors de Sant Antoni, de gestió privada, i quins seran de gestió
pública?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GY)
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.

Quan té previst que entri en funcionament la Residència per
a majors de Sant Jordi de Ses Salines?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
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 s'organitzarà la posada en funcionament de la targeta
sanitària?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HA)
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.

Vinculant la qüestió de la renda amb la venda de
medicaments, com es pot garantir la privacitat de dades dels
usuaris de la targeta sanitària?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HB)
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.
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Dins la cartera bàsica de serveis, es continuarà mantenint la
interrupció voluntària de l'embaràs?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada: 
Esperança Marí i Mayans.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4187/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a incompatibilitat del Sr. President. (Ratificació de l'admissió
per delegació, Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a incompatibilitat del president. (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4238/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a targeta sanitària. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4239/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo
i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència de presidents de consells insulars. (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4240/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d'ajust de personal al servei de l'Administració pública
autonòmica. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4241/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inserció de treballadors en pràctiques a empreses. (Mesa de 30
de maig de 2012).

RGE núm. 4242/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència sectorial d'educació. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4243/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elecció de la primera llengua de primer ensenyament. (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4244/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe de la Sindicatura de Comptes en relació amb l'àrea de
Salut. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4245/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantatges de la nova Llei de turisme per als municipis. (Mesa
de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4246/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a zones turístiques madures. (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4247/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de corredor ferroviari de la Mediterrània. (Mesa de
30 de maig de 2012).

RGE núm. 4248/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procés d'escolarització 2012-2013. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4251/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació
del Decret 41/2004. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4252/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a centres del Parc Bit. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4253/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades
en educació. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4254/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de
producció industrial a les Illes Balears. (Mesa de 30 de maig
de 2012).

RGE núm. 4255/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompatibilitats del president del Govern. (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 4256/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autopistes d'educació. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 4257/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Font i Aguiló, relativa a delegat del Govern a Formentera.
(Mesa de 30 de maig de 2012).

Palma, a 30 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Sr. President, per què ha ocultat informació sobre les seves
activitats privades que compatibilitza amb la tasca de president
del Govern?

Palma, a 28 de maig de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

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

Sr. President, atesa la incompatibilitat manifesta del seu
càrrec, com pensa assumir la responsabilitat política que se'n
deriva?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin punt es troba la tramitació de la nova targeta
sanitària?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de la Conferència de
presidents de consells insulars celebrada recentment?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al conseller d'Administracions
Públiques les actuacions dutes a terme en relació amb el Pla
d'ajust de personal al servei de l'Administració pública
autonòmica?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins convenis ha signat el SOIB per tal de facilitar la
inserció de treballadors en pràctiques a empreses?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Margarita prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
Conferència sectorial d'educació que s'ha celebrat recentment?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la resolució de la consellera Sra. Bàrbara Galmés,
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de dia 27 d'agost de 2007, en relació amb les mesures
organitzatives i pedagògiques dels centres educatius per tal de
regular el dret dels pares, de les mares o dels tutors legals a
elegir la llengua de primer ensenyament dels centres sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.

Com valora la Sra. Consellera de Salut, Família i benestar
Social els informes de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió
a la seva àrea durant el 2010?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins avantatges tindrà la nova Llei de turisme per als
municipis?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inclou la nova Llei de turisme la possibilitat d'actuar a zones
turístiques madures com ara Sant Antoni a Eivissa?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

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

En quina situació es troba el projecte del corredor ferroviari
de la Mediterrània?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Com valora el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
el procés d'escolarització 2012-2013?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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. Vicepresident que la derogació del Decret
autonòmic 41/2004, pel qual es regulen les compensacions per
desplaçaments d'usuaris de l'ib-salut afavoreix la igualtat entre
tots els ciutadans de les nostres Illes Balears?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de quina
població satisfan les necessitats d'escolarització el centres del
Parc Bit?
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Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pot explicar el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats que les retallades pressupostàries en la seva
conselleria no afectin la concertació de nous colAlegis amb
segregació per sexes?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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.

L'índex de producció industrial a les Illes Balears descendí
un 14,3% el març respecte del mateix mes de 2011. Sr.
Vicepresident, quines mesures es planteja per tal d'aturar el
descens i redreçar la caiguda?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

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.

Sr. Portaveu del Govern de les Illes Balears, per quin motiu
dilata la resposta sobre les incompatibilitats del Sr. President del
Govern?

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu que les retallades que apliquen en aquest primer any de
govern faran possible les autopistes d'educació que vostè va
prometre?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Sr. Conseller de Presidència que el delegat
del Govern de les Illes Balears a Formentera posi l'interès del
PP davant dels interessos generals?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'eficiència de recaptació de tributs (I), a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'eficiència de recaptació de tributs (II), a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'eficiència de recaptació de tributs (III), a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'eficiència de recaptació de tributs (IV), a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de maig de
2012).
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Palma, a 30 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
d'Hisenda i Pressuposts.

En què consisteix el "Pla d'eficiència de recaptació de
tributs" anunciat pel seu govern?

Palma, a 26 de maig de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina millora d'ingressos pensa obtenir el Govern aplicant
el Pla d'eficiència de recaptació de tributs?

Palma, a 26 de maig de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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'Hisenda i Pressuposts.

Podria detallar el Sr. Vicepresident el contingut del "Pla de
lluita contra el frau" anunciat pel seu govern?

Palma, a 26 de maig de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantitat té previst fer aflorar la seva vicepresidència
aplicant el Pla contra el frau?

Palma, a 26 de maig de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3826/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aprovació del Decret Llei 16/2012, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3895/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni amb l'Institut Obert de Catalunya (IOC),
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3896/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell territorial del sistema d'autonomia i atenció
a la dependència, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 3897/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pobresa i infància, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 30 de
maig de 2012).

RGE núm. 3898/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per tal de millorar la connectivitat aèria de
les nostres illes en temporada d'hivern, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 30 de maig de 2012).

RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció del dèficit públic, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de maig de
2012).

RGE núm. 4157/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de tarifes de tren i metro, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de maig de 2012).

Palma, a 30 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 de Salut.

El Reial Decret Llei 16/2012. de 20 d’abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
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Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions
contempla a l'article 4:

“4. A los efectos de lo establecido en el presente artículo,
tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado,
siempre que residan en España, el cónyuge o persona con
análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la
inscripción oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo
del asegurado, así como los descendientes a cargo del
mismo que sean menores de 26 años o que tengan una
discapacidad en grado igual o superior al 65%”.

Per tant, podem concloure que les persones amb
discapacitat, sigui moderada o greu, una vegada que hagin
superat l’edat seran unes de les principals perjudicades en
aplicació d’aquestes mesures que s’han aprovat i que
provocaran que una gran part d’aquest colAlectiu pugui quedar
desprotegida ja que els discapacitats amb una minusvàlua
inferior al 65% majors de 26 anys mai no han cotitzat, per tant
quedarien fora del Sistema Nacional de Salut.

Gran part dels discapacitats, 2 de cada 3, estan fora del
mercat laboral (segons dades de la UE i de l’ONU) i més del
95% supera aquesta edat. Els discapacitats tenen greus
dificultats per accedir a un lloc de feina i es per això que no
poden cotitzar, fet pel qual aquestes mesures els afectaran
greument. Actualment hi ha 3,8 milions de persones
discapacitades al nostre país.

Aquesta reforma vincula les prestacions sanitàries amb la
cotització a la Seguretat Social, en lloc de contemplar-les com
un dret per a tota la ciutadania, tal i com es venia prestant fins
ara.

A aquesta circumstancia s’ha d’afegir que hauran de fer
front al pagament de les pròtesis i al transport no urgent, cosa
que les afectarà de manera molt especial ja que hi ha una gran
majoria de persones amb discapacitat que necessiten d’aparells
protèsics per poder viure.

Si relacionam discapacitat i desplaçament en ambulància
podem dir que hi haurà milers de persones greument
perjudicades posant en risc la seva salut i la seva dignitat. Dues
mesures que no es poden justificar pel cost que representen ni
pel servei vital que donen.

La tramitació duita a terme com a reial decret llei no ha
permès la participació dels colAlectius més afectats, no ha
permès tampoc la possibilitat que es poguessin incorporar
propostes de menor impacte per als discapacitats, per exemple,
l’ampliació del concepte d’assegurat a totes les persones amb
discapacitat, des del grau del 33% i no limitar-lo a partir del
65%, com estableix el reial decret llei.

Per tot això, els 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 insti el Govern de l'Estat a retirar l'article 4 del
Reial Decret Llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que insti el Govern de l'Estat a consensuar amb els
colAlectius de discapacitats mesures de menor impacte que
incorporin l'ampliació del concepte d'assegurat a totes les
persones amb discapacitat sense limitació de grau de
discapacitat.

Palma, a 21 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

La Conselleria d'Educació (Govern de les Illes Balears) no
renova el conveni que tenia subscrit amb l'Institut Obert de
Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Malgrat el trencament de l'acord entre ambdues
administracions, l'Institut Obert de Catalunya (IOC) continuarà
impartint formació professional en línia als estudiants de les
Illes Balears (plataforma en línia, professors, tutors, material a
casa i material en línia, etc.), però la Conselleria d'Educació (la
nostra administració) no continuarà donant l'opció que els
estudiants es puguin examinar presencialment a les Illes Balears
com fins ara i hauran d'anar a fer els exàmens a una altra
comunitat autònoma (Catalunya).

Els ciutadans que per motius personals, familiars o laborals
estudien formació professional on line ho fan a través de l'IOC
perquè a les Illes Balears no hi ha pràcticament una altra opció
per estudiar formació professional en línia. Tan sols hi ha la
plataforma que té la Conselleria d'Educació que no ofereix ni la
meitat de cicles formatius que té l'IOC. Per tant, molts
d’alumnes no tenen altra alternativa que estudiar a través de
l'IOC si es volem formar professionalment.

Fins ara els illencs es podien examinar als instituts següents:
IES Politècnic de Palma, IES Pascual Calbó i Caldés de Maó,
IES Isidor Macabich d'Eivissa i IES Marc Ferrer de Formentera
(tots els centres gestionats per la Conselleria d'Educació). Les
proves es feien quatre vegades l'any (cada assignatura dura un
semestre i es fan dues proves de cadascuna).

Ara, sembla que s’ha cancelAlat la prova presencial a cada
illa, cosa que impedirà fer les proves en el lloc de residència de
l’ alumnat.
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Considerant les actuals circumstàncies de crisi econòmica
que podrien dificultar el desplaçament quatre vegades cada curs
de l’alumnat per fer els corresponents exàmens, que implicaria
haver de pagar els bitllets d’ avió i l’allotjament.

Considerant que la formació és un element indispensable per
poder progressar i tenir millors opcions.

Considerant que la major part de l’alumnat té càrregues
familiars que dificulten el seu desplaçament a una altra
comunitat.

Considerant que hi pugui haver una part de l’ alumnat que
tengui obligacions laborals.

Considerant que el Govern de les Illes Balears ha de vetllar
per tota la ciutadania.

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 mantenir el conveni subscrit amb l'Institut Obert
de Catalunya pel qual es feia càrrec de realitzar les proves
teòriques i pràctiques als IES Politècnic de Palma, IES Pascual
Calbó i Caldés de Maó, IES Isidor Macabich d'Eivissa i IES
Marc Ferrer de Formentera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que l'alumnat que cursa estudis en línia
a l'Institut Obert de Catalunya (Generalitat de Catalunya) pugui
realitzar les proves teòriques i pràctiques en els IES abans
relacionats el proper curs escolar 2012-13 i els següents.

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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 Socials
i Drets Humans.

En una situació d'especial crisi com la que vivim
actualment, ens preocupa que s'apliqui el copagament a l'àmbit
de la dependència perquè pot suposar un greu risc de desigualtat
per a moltes persones amb dependència i amb discapacitat
intelAlectual i per a les seves famílies.

Aquesta preocupació es planteja en uns moments en què
l'executiu central i les comunitats autònomes avaluen els
resultats de la posada en marxa del Sistema d'autonomia
personal i d'atenció a la dependència amb l'objectiu de
modificar aspectes que, segons els seus criteris, s'hagin de
millorar.

Davant la possibilitat que el copagament arribi també al
Sistema de dependència, 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 per tal que l'avaluació i les propostes que ha de
presentar durant el proper mes en el Consell territorial del
Sistema d'autonomia i atenció a la dependència prevegin una
cartera de serveis que pugui donar suport a totes les persones
que ho necessitin i que assigni els recursos adequats per a
l'atenció de les persones amb dependència, les persones
discapacitades i les famílies.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'informe que ha de presentar en el Consell
territorial del Sistema d'autonomia i atenció a la dependència no
incorpori cap clàusula de sostenibilitat del Sistema que passi per
augmentar les aportacions econòmiques dels usuaris d'una plaça
residencial.

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons l'Informe “Impacto de la crisis en los niños” que ha
realitzat Unicef, el 26% dels menors -2.200.000 nins i nines-
viuen a llars que estan per sota el llindar de pobresa i, per
primera vegada, situa aquest colAlectiu com el més pobre del
nostre país.

A la nostra comunitat hi ha 53.000 famílies que tenen tots
els seus membres sense ocupació, i aquest nombre creix cada
dia que passa. Les dades indiquen que l’impacte de la crisi és
més forta a les famílies amb menors que en aquells nuclis on
no hi ha infants. A quantes d’ aquestes famílies hi ha nins i
nines que pateixen mancances?

Així mateix, les dades posen de relleu que s'ha intensificat
la vulnerabilitat en aquelles llars que ja patien abans una
situació de pobresa crònica -aquells que duen tres dels darrers
quatre anys sota el llindar de pobresa, perquè es veuen obligats
a reduir les seves despeses en productes de primera necessitat,
com l’alimentació, l’atenció mèdica o el material escolar.

La crisi econòmica, les debilitats, el retalls de la protecció
dels sistema públic vers els menors fan que aquest colAlectiu
sigui avui un “colAlectiu invisible i sense futur”.
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Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a protegir les inversions en els àmbits de la lluita contra
la pobresa, la salut, l’educació, perquè són imprescindibles per
al benestar dels nins i nines, per evitar la seva discriminació i
per promoure la igualtat d’oportunitats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a elaborar un pla nacional contra la pobresa infantil en
relació amb l’estratègia 2020 de la UE que permeti una acció
coordinada, transversal, complementària i eficaç de les
administracions públiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mecanismes formals per avaluar
els impactes de la crisi econòmica i les polítiques d’austeritat en
els nins i nines i les seves famílies a la nostra comunitat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un paquet mínim de beneficis per als nins
i nines que garanteixi la coherència, la coordinació i l'eficàcia
de les diferents administracions autonòmiques en les seves
accions d’ajuda i suport a la infància i a les seves famílies.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar iniciatives per afavorir especialment
l’ocupació de les persones amb fills i filles menors al seu càrrec.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar la protecció social dels colAlectius
d’infància més vulnerables: nins immigrants, gitanos, nins en
institucions, nins amb discapacitat, nins de famílies nombroses
i monoparentals amb baixos nivells de renda i ocupació.

Palma, a 22 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Les comunicacions aèries de les Illes Balears amb la
Península així com amb les principals destinacions europees des
dels nostres aeroports durant la temporada d’hivern de la IATA,
ha vingut determinada per la sensible caiguda de les rutes aèries
operatives, la pèrdua de freqüències i de capacitat en les rutes
que s’han mantingut actives i el notable increment de les tarifes.

El resultat d’aquest conjunt de factors ha implicat una
pèrdua de competitivitat per a la nostra economia, greus
dificultats a l’hora de desplaçar-se fora de les nostres illes i la
caiguda de les xifres turístiques de la nostra comunitat.

Aquesta delicada situació pot veure’s agreujada de cara a la
temporada d’hivern de l’any que ve atès que la precària situació
del sector aeronàutic i l’agreujament de la situació de crisi
econòmica, tant a la nostra comunitat com a Espanya,
continuen.

Així mateix, tant la supressió de les polítiques d’estímul a la
creació i/o al manteniment de rutes i freqüències per part dels
pressuposts generals de l’Estat per a 2012, com l’increment, a
hores d’ara igualment previst, de les taxes aeronàutiques, fan
preveure una evolució negativa de l’oferta de rutes, freqüències,
capacitats i preus per a la propera temporada IATA d’hivern.

Davant els resultats de la temporada d’hivern 2011/2012 i
els mals auguris, fonamentats, de cara a la propera, l’única
mesura prevista és la declaració d’obligació de servei públic a
la ruta Menorca/Madrid, encara pendent d’aprovació a l’hora de
registrar aquesta proposició no de llei.

A l’espera de l’entrada en vigor de l’esmentada declaració
d’obligació de servei públic per tal de poder avaluar el seu
funcionament, és del tot necessari considerar que, fins i tot en
el cas que doni resposta suficient i justa a la finalitat per la qual
l’ha exigida la societat menorquina, aquesta declaració només
resoldrà una part del greu problema de connectivitat i ho farà,
endemés, només per a una de les nostres illes.

Per tot açò el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar, d’acord amb els consells insulars i els agents
econòmics i socials, i a presentar-lo a l’aprovació d’aquest
parlament, un catàleg de mesures polítiques i econòmiques que
garanteixin la suficient connectivitat per a la propera temporada
d’hivern de cadascun dels aeroports de les nostres illes, tot
estimulant la creació de noves rutes, l’increment de freqüències
i capacitat de les rutes existents i l’establiment de tarifes més
assequibles.

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
Damià Borrás i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La situació econòmica actual i més concretament la situació
de les finances públiques, fa necessària l'adopció urgent de
mesures que permetin l'aprovació de propostes reals per a la
recuperació econòmica, la creació de llocs de feina i la reducció
del dèficit públic.
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En aquest aspecte està demostrat que una desmesurada
política de retallades de la despesa pública, sense plantejar-se ni
tan sols la possibilitat d'actuar simultàniament en la millora dels
ingressos, provoca el resultat contrari a l'expressat en el
paràgraf anterior.

Entenent com a necessària la reestructuració de
l'administració en el seu conjunt, la priorització i la reducció
selectiva de la despesa, no poden ser aquests dos els únics
paràmetres aplicables per part del sector públic per establir unes
bases sòlides que permetin marcar el camí a seguir per sortir de
l'actual situació de crisi.

Els últims informes dels organismes econòmics, tant
nacionals com internacionals, ressalten el fet que actuar
únicament per mitjà de retallades pressupostàries, amb
retallades dràstiques de la despesa i amb la vista posada en la
immediata reducció del dèficit, tindrà com a conseqüència
immediata una incidència negativa en la reducció de les xifres
d'atur.

Comprovat està també que aquesta política econòmica
suposa un resultat immediat que no és altre que la retallada dels
drets adquirits i de les necessitats socials bàsiques dels
ciutadans de les nostres illes. Per tant resulta del tot necessari
actuar també sobre els ingressos, buscant-ne la millora aplicant
una política tributària progressiva que permeti ajudar els sectors
de la societat més necessitats, sense castigar la classe mitjana i
que faci que aquells que més tenen colAlaborin de forma
proporcional en funció de les seves possibilitats.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'actuar en el sanejament de les finances del sector públic,
complementant la reducció de la despesa amb la millora dels
ingressos públics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renegociar amb el Govern d'Espanya l'objectiu
de dèficit fixat per la nostra comunitat autònoma.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pactar amb els grups parlamentaris una política
tributària més justa i basada principalment en concepte de
“progressió fiscal”.

Palma, a 22 de maig de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Govern de les Illes Balears va anunciar que pujava les
tarifes de tren i metro, alAlegant la insostenibilitat del sistema
tarifari actualment vigent.

El Govern pretén augmentar la recaptació fins a 7,5 milions
d’euros, aplicant aquest cost sobre els usuaris del transport
públic de les Illes Balears. Aquest augment d’un 50% de bitllet
senzill i d’un 20% dels abonaments repercutirà especialment,
per tant, sobre els treballadors, estudiants, jubilats que són
usuaris habituals dels serveis ferroviaris i/o de metro.

Atenent que el transport públic és un servei essencial per a
molts de ciutadans que no disposen de transport privat, alhora
que una alternativa a l’ús massiu de vehicles privats, amb
evidents repercussions que beneficien el medi ambient, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar l’augment aprovat de les tarifes de tren i metro.

Palma, a 25 de maig de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4444/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a
urbanització d'Es Guix. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).

Què pensa el conseller de Medi Ambient i Territori de la
urbanització d'Es Guix al municipi d'Escorca de la Serra de
Tramuntana?

Com molt bé ja es defineix a la pregunta, Es Guix és una
"urbanització", ben real, amb els seus serveis urbanístics,
parcialment edificada i que fins no fa massa anys ningú no havia
qüestionat. De fet, el 1993, quan s'aproven les NNSS d'Escorca,
Es Guix queda com a urbà -àrea d'assentament en paisatge
d'interès (AAPI) ja que es considera que a l'entrada en vigor de
la Llei d'espais naturals de 1991 (LEN) ja era un sòl urbà, tant
per tenir els serveis com per estar parcialment edificat.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 485/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Centre
nacional de referència de Turisme. (BOPIB núm. 31, de 3 de
febrer de 2012).

Quin és el pressupost i les accions que preveu executar la
Conselleria d'Educació al Centre Nacional de Referència de
Turisme?

El Centre Nacional de Referència de Turisme està en fase de
creació actualment.

Una volta s'hagi creat se li assignarà un pressupost en funció
de les seves necessitats. En relació a les accions a executar, fins
que no s'hagi creat el CNR de forma definitiva no estaran prou
definides.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1638/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, relativa a nòmina
de la Universitat (I). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quantes persones, en total, constaven a la nòmina de la
Universitat de les Illes Balears, el mes de febrer de 2011 i
quina va ser la quantia total de l'esmentada nòmina en aquell
mes?

Segons l'informe de la UIB, el nombre de persones que
constaven a la nòmina de la UIB el febrer de 2011 va ser de
2.154, amb un cost de 4.955.440,54i.

Palma, 2 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1823/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a habitatges de
promoció pública a Sant Ferran. (BOPIB núm. 40, de 30 de
març de 2012).

En quin estat de tramitació es troba el projecte executiu
dels 14 habitatges de promoció pública de Sant Ferran a
Formentera i quines gestions ha realitzat fins a dia d'avui per
executar aquest projecte?

El projecte executiu dels 14 habitatges a Sant Ferran es
troba a hores d'ara en procés de redacció.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2081/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a unificació
dels consorcis d'aigües. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

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

Efectivament, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori, juntament amb l'Oficina de Control Pressupostari, te
intenció d'unificar tots el consorcis d'aigües de les Illes Balears,
mitjançant la fusió dels consorcis d'aigües d'Algaida, d'Andratx,
d'Artà, de la Badia de Palma, de Banyalbufar, de Deià, de
Lloseta, de Llucmajor, de Mancor de la Vall, de Maria de la
Salut, de Petra, de Puigpunyent, de Pollença, de Sa Pobla, de
Santa Maria del Camí, de Selva, de Valldemossa, de Ciutadella,
de Maó, de Mercadal, d'Eivissa-Capital, de Sant Antoni de
Portmany i de Formentera, amb el criteris de passar de 24
consorcis a un sol, per tal de millorar quant a gestió, eficàcia i
eficiència del sistema.

D'aquesta manera i donant exactament el mateix servei que
abans, s'agilitaran els tràmits i les gestions i s'estalviarà en fets
com per exemple que es passarà de 24 auditories anuals a una
sola.

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

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2082/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inversions
2012 consorcis d'aigües. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

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

Per aquest any 2012 no tenim previst iniciar cap inversió
dins els consorcis d'aigües de les Illes Balears.

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

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 2103/12 i 2194/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
actuacions de Semilla a Menorca (I i II). (BOPIB núm. 40, de
30 de març de 2012).

Quines campanyes o actuacions té previstes Semilla per al
camp de Menorca? Quin paper preveu donar el Govern a l'ens
SEMILLA quant a les seves actuacions a l'illa de Menorca?

Igual que a la resta d'illes:
• Execució de projectes i programes de suport als sectors

agrari i pesquer de les Illes Balears.
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• Impuls de l'agricultura integrada, ecològica i convencional.
• Promoció de productes agroalimentaris.
• Altres pròpies de les funcions de l'entitat en funció de la

disponibilitat pressupostària.

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

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2132/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute amb
la Fundació pública de les Balears per la Música. (BOPIB
núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quan té intenció el Sr. Conseller de satisfer el deute de la
conselleria o dels ens que en depenen amb el consorci
Fundació pública de les Balears per la Música?

Ni la conselleria ni els ens que en depenen tenen cap deute
pendent amb la Fundació pública de les Balears per la Música.

Palma, 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2136/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a promoció del be
mallorquí (II). (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines han estat les repercussions econòmiques logístiques
a Menorca de la campanya del Govern per a promocionar el
be mallorquí?

No és una campanya del Govern. El Govern només li dóna
suport.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2137/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a promoció del be
mallorquí. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quin és el cost de la campanya que el Govern de les Illes
du a terme amb l'empresa Eroski per promocionar el be
mallorquí?

Cap.

Palma, 16 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2144/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a aportacions
als centres de 0-3 anys. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines aportacions ha fet la conselleria als centres de 0-3
anys el curs 2011-2012 (desglossades per centres)?

A dia 18 d'abril no s'ha fet cap aportació.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2205/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a decret llei de
mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Havia informat el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori als quatre consells del contingut del decret
llei de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible?

Malgrat l'especial naturalesa jurídica del decret llei i el
caràcter urgent de la seva tramitació, es van mantenir contactes
amb els consells insulars en relació amb els aspectes més
rellevants i atenent els objectius que es volien assolir amb el
decret llei.

Palma, 18 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2245/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a estalvi per
l'acomiadament de treballadors de l'ATB. (BOPIB núm. 41, de
4 d'abril de 2012).

Quin és l'estalvi previst per l'acomiadament de treballadors
de l'ATB?

No hi ha hagut acomiadaments sinó amortització de places.
L'estalvi anual immediat previst de 446.6211,01 i és el que

es refereix als llocs de feina en situació d'alta a la data
d'amortització.

L'estalvi anual previst que suposaria en el moment en què
els excedents s'incorporassin als llocs que s'amortitzen seria de
223.299,90 i. En total, 771.582,66 i.

Palma, 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2246/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a criteris per a
l'acomiadament de treballadors de l'ATB. (BOPIB núm. 41, de
4 d'abril de 2012).

Quins han estat els criteris per a l'acomiadament de
treballadors de l'ATB?

No s'ha dut a terme cap acomiadament,   només un procés
d'amortització de llocs de feina.

S'han classificat els llocs de feina disponibles per
especialització, aquesta classificació està basada en la formació
de cada lloc i en l'activitat desenvolupament en els darrers anys
dins de les diferents estructures que conformen actualment
l'Agència de Turisme.

D'acord amb la nova estructura, per als llocs de feina
afectats per l'amortització, s'ha establert com a criteri dins de
cada especialitat i grup, els de menor antiguitat.

Palma, 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3829/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptació de la
presència del Sr. Conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans,
mitjançant la Presidència del Parlament, acordi de recaptar la
presència del Sr. Conseller de Presidència, davant aquesta
comissió, per tal d'informar sobre el Pla director de la
cooperació al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015
i el Pla anual de cooperació de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 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. 3891/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 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. Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
autopistes d'educació (BOPIB núm. 48, de 25 de maig
d'enguany), per la pregunta RGE núm. 4187/12, relativa a
incompatibilitat del Sr. President, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

3808/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4260/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
solAlicita el procediment d'urgència per a la interpelAlació
esmentada, presentada per aquest grup, relativa a aprovació del
Decret Llei 16/2012 (BOPIB núm. 48, de 25 de maig
d'enguany); i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i amb la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la interpelAlació de què es
tracta es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Fixació del calendari per als propers períodes de sessions

de la legislatura present.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de maig de 2012, i la Mesa trobant-s'hi present,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6 del Reglament
de la cambra, acordaren de fixar per als propers períodes de
sessions el calendari següent:

• De dia 10 de setembre a dia 25 de desembre de 2012,
ambdós inclosos.

• De dia 1 de febrer a dia 15 de juny de 2013, ambdós
inclosos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, dels membres
de la Mesa de la cambra, i dels senadors elegits en
representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i que estan dotades pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 3919/2012 de dia 24 de maig de 2012,
solAlicita el nomenament de la Sra. Francisca Oliver i
Mataró mentre duri la baixa per maternitat de la Sra.
Margarita Pilar Coll i Fluxà, com a personal eventual
adscrita a l’esmentat grup, amb efectes del dia 25 de maig
de 2012.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada el dia 30 de maig de
2012, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Francisca Oliver i Mataró com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 31 de maig de 2012;
exclusivament mentre duri la baixa per maternitat de la Sra.
Margarita Coll i Fluxà.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 31 de maig de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris vacants i dotades
pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 4189/2012 de dia 28 de maig de 2012,
solAlicita el nomenament del Sr. Josep Antoni Ripoll i Marí,
com a personal eventual adscrit al Grup Parlamentari
Socialista.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa el dia 30 de maig de
2012, i en ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Josep Antoni Ripoll i Marí com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 1 de juny de
2012.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
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A la seu del Parlament, a 31 de maig de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 7 de juny
del 2011, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 1482/2011 de
dia 8 de juny de 2011, el Sr. Julián Aguilar i Sanahuja fou
nomenat personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Socialista.
                   

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 4188/2012 de dia 28
de maig de 2012, la portaveu del grup parlamentari esmentat
solAlicita el cessament de l’anterior com a personal eventual
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista amb efectes
econòmics i administratius des de dia 31 de maig de 2012.

 Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 30
de maig de 2012, en ús de les facultats previstes a l’article 5 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:
1. El cessament del Sr. Julián Aguilar i Sanahuja com a

personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a la d'un funcionari del grup C1, nivell
23)  adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 31 de maig de
2012.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú,  o recurs contenciós administratiu,
davant del jutjat contenciós administratiu de Palma de
Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i
46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
publicació de la present Resolució al BOPIB.

A la seu del Parlament, a 31 de maig de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012.

- Pàg. 2183 i 2211. Respostes a preguntes formulades en
comissió. Apartat O)
On diu: RGE núm. 3558/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 3563/12, de l'Hble. Sra. Diputada
Carolina Torres i Cabañero, ...

- Pàg. 2184 i 2212. Textos rebutjats. Proposicions no de llei.
Apartat C)
On diu: RGE núm. 2784/12, del Grup Parlamentari Socialista,
...
Hi ha de dir: RGE núm. 2782/12, del Grup Parlamentari
Socialista, ...

- Pàg. 2190 i 2237. Informació. Apartat B)
On diu: Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 36407/12, del turisme de les Illes
Balears.
Hi ha de dir: Ampliació del termini de presentació d'esmenes al
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes
Balears.
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