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D) RGE núm. 4475/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira de Noves
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econòmiques del primer trimestre. 2353
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L) RGE núm. 4483/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola
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M) RGE núm. 4484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'ocupació a les Illes Balears. 2354

N) RGE núm. 4485/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a incompatibilitat del president. 2355

O) RGE núm. 4486/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a signatures contra el tancament dels hospitals. 2355

P) RGE núm. 4487/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
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S) RGE núm. 4490/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport aeri.
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el Sr. Ouriaglhi. 2355

U) RGE núm. 4492/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a primer any
de govern. 2356

V) RGE núm. 4497/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a xarxa de regadiu a Formentera. 2356

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4287/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de cooperació
local (I). 2357

B) RGE núm. 4288/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de cooperació
local (II). 2357
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C) RGE núm. 4289/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
Social de la UIB. 2357

D) RGE núm. 4290/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (I). 2357

E) RGE núm. 4291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (II). 2357

F) RGE núm. 4292/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (III). 2357

G) RGE núm. 4293/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IV). 2358

H) RGE núm. 4294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llengua vehicular
en la gestió privada a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2358

I) RGE núm. 4295/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productores
audiovisuals de les Illes Balears en la gestió privada a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2358

J) RGE núm. 4296/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identitat de les Illes
Balears en la gestió privada a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2358

K) RGE núm. 4297/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes de
recuperació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2358

L) RGE núm. 4298/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compensació
econòmica en cas de pèrdues. 2358

M) RGE núm. 4299/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat dels llocs
de feina de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 2359

N) RGE núm. 4324/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mesures urgents de liberalització del comerç. 2359

O) RGE núm. 4341/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a despeses ocasionades pel president del PP. 2359

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 4267/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la informació, l'orientació i la integració laboral dels
colAlectius considerats prioritaris pel Pla nacional d'acció per a l'ocupació. 2359

B) RGE núm. 4268/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació professional. 2360

C) RGE núm. 4269/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a infraestructures mínimes en sanitat i educació a l'illa d'Eivissa.
2361

D) RGE núm. 4270/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desnonament de les oficines del Consell Consultiu. 2361

E) RGE núm. 4372/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la no-discriminació dels discapacitats auditius. 2361

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 1019/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni  de policia
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Y) A les Preguntes RGE núm. 2294/12, 2300/12, 2301/12, 2302/12, 2306/12, 2307/12 i 2308/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de maig de 2012, aprovà la Llei de modificació de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.

Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 23/2006, DE 20
DE DESEMBRE, DE CAPITALITAT 

DE PALMA DE MALLORCA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Palma, per la seva condició de capital de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i pel seu caràcter solidari amb la
resta de pobles de les Illes i en especial de Mallorca, ha hagut
d'afrontar en el seu terme municipal multitud de serveis de
caràcter supramunicipal.

És obvi, atesos els serveis que ofereix Palma, que el seu
servei al territori mallorquí és superior al d'altres ciutats i pobles
de Mallorca, raó per la qual mereix un tractament especial i
específic. Tant la seva infraestructura administrativa com la
seva experiència en el propi territori la fan mereixedora d'aquest
tractament sense que això desequilibri la resta del territori.

Palma és la suma de moltes ciutats: és la ciutat del port, la
ciutat de l'aeroport, la ciutat dels residus, la ciutat carcerària, la
ciutat universitària, la ciutat turística, la ciutat industrial i la
residencial.

En l'actualitat, Palma és més que la capital. La ciutat ha
esdevingut el bressol del municipalisme a les Balears ja que
històricament va ser la primera ciutat de les Illes que es va
constituir en municipi. Palma, entesa així com bressol i origen
de l'essència de l'arxipèlag, és la imatge de les nostres illes arreu
del món i d'una terra cada dia més oberta que, alhora que
conserva entranyables racons del seu passat medieval, no
renuncia al progrés per no perdre el rumb del futur.

Des de fa anys, diversos estaments socials i partits polítics
han reclamat l'aprovació pel Govern de la comunitat autònoma
i el Parlament de les Illes Balears d'una llei de capitalitat, i han
vist satisfetes aquestes legitimes aspiracions inicialment l'any
2006 quan s'aprova la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma,
modificada posteriorment per la Llei 8/2008, de 5 de juny, de
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca.

L'inici del nou segle pareix el moment adequat per demanar
l'aprovació d'un règim especial d'acord amb la singularitat de la
nostra ciutat, capital turística de la Mediterrània, que sense
demanar privilegis signifiqui un règim jurídic que li permeti un
desenvolupament harmònic i concorde amb les demandes de la
ciutadania i dels milions de visitants que anualment hi passen,
així com amb els principis d'eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració, delegació i coordinació entre
els organismes administratius i d'autonomia.

Palma vol estar oberta a la resta de pobles i ciutats de les
Illes Balears en general. La vocació de capitalitat de Palma no
es pot plasmar en un aïllament construït sobre suposades
superioritats, sinó al contrari, i per això vol compartir la
prestació de determinats serveis que cobreixen les necessitats
dels seus residents. Igualment, Palma s'obre a la resta de pobles
i ciutats, no només d'Espanya sinó d'Europa i de la resta del
món, per cercar llaços de solidaritat i de desenvolupament
comú. Perquè el nou segle reclama dits valors que per
descomptat no es poden exercir sense assumir els que són propis
per projectar-los tots plegats cap a noves metes de futur.

La Llei de capitalitat per a Palma té, a més, una sòlida base
en la Carta Europea de l'Autonomia Local, feta a Estrasburg el
15 d'octubre de 1985, que considera les entitats locals com un
dels principals fonaments en un règim democràtic.

L'autonomia municipal estarà reconeguda a la Constitució
i a la legislació interna de cada estat. Igualment, les entitats
locals tindran llibertat plena en tota matèria que no estigui
exclosa de la seva competència o atribuïda a una altra autoritat.

Haurà de ser competència de les autoritats més pròximes a
la ciutadania l'exercici de les competències públiques. Totes
aquestes intencions i les recomanacions estan recollides a la
Carta Europea de l'Autonomia Local. La Constitució Espanyola
de 1978 recull de manera expressa el dret a l'autonomia
municipal, que haurà de ser respectada per tots els òrgans que
integren l'administració pública.

Així mateix, la Llei de capitalitat s'inspira en els principis
constitucionals de descentralització, desconcentració i
coordinació de l'Administració amb la finalitat de servir els
interessos generals de la ciutadania així com de facilitar la
participació ciutadana en la gestió dels assumptes locals i la
seva millora, sense perjudici de la unitat de govern i gestió del
municipi.

El Ple de l'Ajuntament de Palma va aprovar per unanimitat
de tots els grups municipals dia 31 d'octubre de 2001 impulsar
l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears d'un projecte de
carta municipal, que havia estat consensuada per tots els
portaveus dels grups municipals reunits en la comissió especial
creada a l'efecte l'any 1999.

Reiterada la voluntat de dur endavant la seva tramitació pel
plenari de la corporació municipal dia 22 de març de 2002, es va
fer mitjançant l'actualització en la Llei de capitalitat l'any 2006.

Novament s'aconsegueix així una norma especial, la Llei de
capitalitat de Palma, que impulsarà el desenvolupament del
municipi amb un esperit de solidaritat amb els altres pobles de
les Illes.
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D'altra banda, el retorn de les competències per l'aprovació
definitiva del planejament general, així com altres instruments
al municipi de Palma, es planteja com a favorable al principi
d'autonomia local i a la consecució d'una segona
descentralització, es considera convenient i recomanable a
través de l'informe del Consell Insular de Mallorca una lectura
d'estricta legalitat i de clara incidència en els factors d'ordenació
supramunicipal continguts en el Pla Territorial.

L'article 75.10 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
determina i justifica plenament que el municipi de Palma ha de
disposar d'una llei de capitalitat especial establerta pel
Parlament de les Illes Balears. L'Ajuntament de Palma tindrà
iniciativa per proposar la modificació d'aquest règim especial i,
d'acord amb les lleis i el Reglament del Parlament, participarà
en l'elaboració dels projectes de llei que incideixen en aquest
règim especial, i ha de ser consultat en la tramitació
parlamentària d'altres iniciatives legislatives sobre el seu règim
especial.

D'altra part, el Ple de l'Ajuntament de Palma va acordar
recuperar el topònim del municipi amb la denominació
tradicional de Palma de Mallorca, en lloc de Palma, que va ser
modificada sense el preceptiu acord plenari que estableix la
legislació aplicable.

Article 1
Derogació de l'article 1.1 de la Llei 8/2008, de 5 de juny, de
modificació de la Llei de capitalitat de Palma

Se substituirà en tot el text de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, la denominació de Palma per Palma de Mallorca.

Article 2
Incorporació dels articles 72 i 73 a la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma

S'incorporen a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma, els articles 72 i 73, que varen ser derogats
per l'article 1.2 de la Llei 8/2008, de 5 de juny, i que queden
amb la següent redacció:

"Article 72

1. El Pla general d'ordenació urbana de Palma de Mallorca,
en els termes que regula la legislació urbanística, és
l'instrument rector de l'activitat urbanística de l'Ajuntament
de Palma de Mallorca mitjançant el qual ha de materialitzar
els principis constitucionals d'utilització del sòl d'acord amb
l'interès general i la participació de la comunitat a les
plusvàlues que generi l'acció urbanística del municipi.

2. La competència per a l'aprovació definitiva del Pla
general d'ordenació urbana i dels altres instruments de
planejament urbanístic correspon al municipi de Palma de
Mallorca.

El ple del seu ajuntament és l'òrgan competent per a
l'adopció dels corresponents acords d'aprovació inicial i
definitiva del Pla general d'ordenació urbana i del catàleg de
protecció, així com també per a la seva revisió, modificació
i adaptació als instruments d'ordenació territorial.

Pel que fa a l'aprovació, la revisió, la modificació i, si
escau, l'adaptació als instruments d'ordenació territorial de
la resta dels instruments de planejament urbanístic distints
del Pla general i del catàleg de protecció, els òrgans
competents seran els establerts per les normes d'organització
municipals, tret que per la legislació estatal i autonòmica
sobre règim local o aquesta llei existeixi una atribució a un
òrgan específic.

3. En el procediment d'aprovació del Pla general d'ordenació
urbana i del catàleg de protecció i en el de la seva revisió,
modificació o adaptació als instruments d'ordenació
territorial, s'ha de conferir un tràmit d'audiència específica
al Consell Insular de Mallorca, que s'articularà mitjançant
un informe no vinculant que s'haurà d'emetre en un termini
de dos mesos i en els termes prevists a l'article següent; a
més dels altres tràmits d'audiència o informe a altres
administracions públiques que siguin legalment procedents
en el procediment.

4. L'Ajuntament de Palma de Mallorca ha de donar trasllat
al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de
Mallorca de les resolucions o dels acords d'aprovació
definitiva dels instruments de planejament a què es refereix
l'apartat 2 anterior, dins el termini de quinze dies des de la
seva adopció, tot adjuntant un exemplar degudament
diligenciat de l'instrument que hagi estat objecte de
l'esmentada aprovació definitiva.

Article 73

1. El tràmit d'audiència i informe del Consell Insular de
Mallorca a què es refereix el punt 3 de l'article 72 anterior,
es realitzarà una vegada s'hagi produït l'acord municipal
d'aprovació inicial. A aquest efecte l'Ajuntament de Palma
de Mallorca remetrà un exemplar complet de la
documentació que hagi estat objecte de l'esmentada
aprovació inicial per part del Ple.

2. L'informe del Consell Insular de Mallorca s'emetrà per
part de l'òrgan que determinin les seves normes
d'organització i s'ha de cenyir a les consideracions oportunes
per motius d'interès supramunicipal i de legalitat.

3. En tot cas, i en els termes que regulin les normes
d'organització del Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament
de Palma de Mallorca ha de tenir representació en els òrgans
insulars encarregats de l'emissió de l'informe a què es
refereix el punt 3 de l'article 72 anterior."

Article 3
Modificació de l'article 75 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma

Es modifica l'article 75 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma, que queda redactat de la
forma següent:
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"Article 75

1. Correspon a l'Ajuntament de Palma de Mallorca la
declaració d'urgent ocupació dels béns i dels drets afectats
en els supòsits d'expropiació per raons urbanístiques
d'iniciativa municipal previstes a la legislació urbanística o
d'expropiació forçosa i recollides a les determinacions dels
plans.

2. En el cas que opti per aplicar el sistema de taxació
conjunta previst a la legislació urbanística, correspon a
l'Ajuntament de Palma de Mallorca l'aprovació definitiva
del projecte d'expropiació, que implica així mateix la
declaració d'urgència de l'ocupació dels béns o drets
afectats. El pagament o el dipòsit de l'import de la valoració
establerta pel projecte de taxació conjunta habilita per
procedir a ocupar la finca, sense perjudici de la valoració pel
Jurat Provincial d'Expropiació, si s'escau, i de la tramitació
dels recursos que procedeixin respecte del preu just."

Article 4
Modificació de la disposició addicional única de la Llei
8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de
20 de desembre, de capitalitat de Palma

El punt 3 de la disposició addicional única de la Llei 8/2008,
de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma, queda redactat en els termes
següents:

"3. A l'àmbit territorial de les Illes Balears, la competència
per a l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament
urbanístic general del municipi de Palma de Mallorca, així
com del planejament derivat, correspon al seu ajuntament,
en els termes prevists a la seva llei de capitalitat i a la
legislació de règim local. Pel que fa als instruments de
planejament urbanístic general dels municipis de més de
cinquanta mil habitants correspon a l'òrgan que determinin
les normes d'organització del consell insular corresponent."

Article 5
Introducció d'una nova disposició addicional a la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma

S'introdueix una nova disposició addicional a la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, amb el
següent contingut:

"Disposició addicional quarta

Als instruments de planejament urbanístic a què es
refereix l'article 72 d'aquesta llei no els és aplicable en el seu
procediment d'elaboració el tràmit d'aprovació provisional
previst a la legislació urbanística."

Article 6
Derogació de la disposició transitòria única de la Llei
8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de
20 de desembre, de capitalitat de Palma

Queda derogada la disposició transitòria única de la Llei
8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma.

Disposició transitòria única

Els expedients de planejament urbanístic que, en el moment
de l'entrada en vigor de la present llei, es trobessin en fase
d'aprovació definitiva davant el Consell Insular de Mallorca,
seran objecte d'informe en els termes referits en els articles 72
i 73 de Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma, d'acord amb la redacció conferida per part de l'article 2
d'aquesta llei.

Una vegada emès l'esmentat informe, l'expedient serà
retornat a l'Ajuntament de Palma de Mallorca per tal que adopti
la resolució que correspongui en tràmit d'aprovació definitiva.
A aquest efecte, el Consell Insular de Mallorca, juntament amb
l'informe a què es refereix el paràgraf anterior, trametrà
igualment i als efectes d'economia processal la resta d'informes
que s'haguessin emès per part dels organismes amb
competències sectorials afectades.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin
o hi siguin incompatibles.

Disposició final primera

L'exercici de les competències municipals en matèria
d'aprovació definitiva del planejament urbanístic a què es
refereix l'article 72 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma, d'acord amb la redacció conferida per part
de l'article 2 d'aquesta llei, té plena efectivitat des de la data de
l'entrada en vigor de la present llei, sense cap necessitat
d'adequació prèvia de normes d'organització o funcionament
municipal. En tot cas, s'apliquen les reserves d'atribucions en
favor dels òrgans municipals que estableixi aquesta llei o la
legislació estatal i autonòmica de règim local.

Disposició final segona

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

A la seu del Parlament, a 5 de juny de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de maig de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3687/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern
en la gestió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Presidència, Antonio Gómez i Pérez.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Antonio Gómez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3875/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a desplaçaments de
malalts. (BOPIB núm. 48, de 25 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 6 de juny 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 29

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3884/12, de
l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a I Fòrum de Turisme i
Gastronomia. (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 de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3894/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a derogació del Decret 41/2004. (BOPIB
núm. 48, de 25 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3904/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trasllat d'especialistes de
l'hospital de referència a les illes de Menorca i Eivissa. (BOPIB
núm. 48, de 25 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3889/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a matrícula de la UIB. (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'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3890/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a formació professional.
(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'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3893/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificacions de l'assignatura
Educación cívica constitucional. (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'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3892/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retallades a l'educació
pública. (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'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3878/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a línia de crèdit signada pel
Govern de les Illes Balears amb Cajamar. (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 6 de juny 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 29

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3880/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acords en relació amb el Pla
d'actuació de neteja i condicionament de torrents. (BOPIB núm.
48, de 25 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 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3887/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de caça
i pesca fluvial. (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 6 de juny 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 29

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3876/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
deute del Govern de l'Estat. (BOPIB núm. 48, de 25 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4187/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incompatibilitat del Sr.
President. (BOPIB núm. 49, de 1 de juny 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29

de maig de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 3789/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reorganització de l'espai
d'atenció sociosanitària. (BOPIB núm. 48 de 25 de maig de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 31 de maig de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 2846/12, relativa a
turisme social, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat al

manteniment del Programa del Turisme de l’Imserso quant al
nombre de places, tant com a destinació, com com a opció de
viatge per als majors de les nostres illes, atès l’impacte positiu
que suposa per al manteniment dels llocs de feina a les nostres
illes i de l’activitat econòmica turística en temporada baixa,
cercant noves fórmules de finançament, tenint en compte les
disponibilitats pressupostàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
el manteniment, depenent de les disponibilitats pressupostàries,
del Programa de Turisme Social Europeu.” 

A la seu del Parlament, 5 de juny de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 31 de maig de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3045/12, relativa a
impuls del producte turístic de creuers als ports d'interès
general de les Illes, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
“El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la política

del Ministeri de Foment i del Ministeri de Turisme en l’impuls
del turisme de creuers i insta l’Autoritat Portuària de Balears a
arribar a acords amb les navilieres per potenciar l’activitat de
creuers als ports d’interès general de les nostres illes.”

A la seu del Parlament, 5 de juny de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 31 de maig de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3046/12, relativa a
turisme nàutic, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

l’Estat a harmonitzar la legislació fiscal que afecta la indústria
nàutica, amb la normativa europea.

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

A la seu del Parlament, 5 de juny de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3017/12, relativa a participacions preferents, amb les
esmenes RGE núm. 4265/12 i 4266/12, del Grup Parlamentari
Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

D)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central

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

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

A la seu del Parlament, 5 de juny de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15047/12, relativa a correcció lingüística a IB3 TV i Ràdio, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que es doni formació en l’ús de la llengua pròpia,
el català, als que treballen a o per IB3, televisió o ràdio, d’acord
amb les disponibilitats pressupostàries existents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que s’estableixin, o es restableixin, els mecanismes
de correcció del català a IB3, televisió o ràdio, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries existents.”

A la seu del Parlament, 5 de juny de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 950/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a llengua dels expedients
administratius. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 951/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a modificació de la Llei de
funció pública. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer 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 6 de juny 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 30 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 952/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a criteris toponímics.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 50 -  8 de juny de 2012 2343

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1216/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a funcionaris de l'Estat
espanyol. (BOPIB núm. 35, de 2 de març 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1012/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a planificació insular de la costa. (BOPIB núm. 34, de
24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny 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 30 de maig de
2012, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1602/12 i
1603/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a estació de l'SFM i transport
públic a Sant Joan. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Les 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 31 de maig de 2012, debaté conjuntament la
Pregunta RGE núm. 261/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al sector de la moda. (BOPIB núm. 30, de 27
de gener 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 6 de juny 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 31 de maig de 2012, debaté conjuntament la
Pregunta RGE núm. 263/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decret de certificació energètica dels edificis. (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 31 de maig de 2012, debaté conjuntament la
Pregunta RGE núm. 159/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de la competitivitat del comerç. (BOPIB núm.
30, de 27 de gener 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 31 de maig de 2012, debaté conjuntament la
Pregunta RGE núm. 152/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ús d'energies renovables. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2012, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 4965/11,
4966/11, 4968/11, 4974/11 i 4975/11, de l'Hble. Sra. Diputada
Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relatives a ajuda econòmica familiar
a la dependència (I a V). (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).

Les 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4987/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Revista d'Afers
Socials. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4988/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a detecció del
maltractament infantil. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).

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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4990/11, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a construcció del
centre terapèutic per a menors. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3237/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats a les Illes.
(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
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 30 de maig de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 2761/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a quiròfans per als menors d'edat.
(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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 30 de maig de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3167/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a copagament sanitari. (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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3252/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a centre de recuperació de la fauna silvestre de Menorca.
(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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 31 de maig de 2012, rebutjà el Punt 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2846/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a turisme social. (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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de
2012, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 3017/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a participacions preferents. (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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 31 de maig de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1722/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a calendari de pagament del
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deute dels serveis complementaris als centres educatius.
(BOPIB núm. 39, de 23 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 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, sobre el Pla d'internacionalització de les Illes
Balears (RGE núm. 1725/12).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Comerç i Empresa, del director general d'Indústria i Energia
i de la directora general d'Economia i Estadístiques, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 260/12.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 31 de maig de 2012, quedà retirada la
pregunta esmentada, de la diputada Hble. Sra. Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
impuls a la internacionalització d'empreses balears (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4236/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política de segregació
lingüística, pel procediment d'urgència. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4237/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política en matèria de serveis
socials. (Mesa de 6 de juny de 2012).

Palma, a 6 de juny 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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre la política de segregació
lingüística.

Motivació de la urgència: és precisament en aquests moment
que es du a terme el procés de matriculació d'alumnes per a
l'any que ve, i és ara que és urgent un debat parlamentari al
respecte.

El Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca
interpelAlam el Govern en relació amb la seva política de
segregació lingüística a les aules.

Palma, a 29 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre la política en matèria de
serveis socials.

El Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca
interpelAla el Govern en relació amb la política del Govern de
les Illes Balears en matèria de serveis socials.

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4365/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3687/12, relativa a
política del Govern en la gestió de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de 6 de juny de
2012).

Palma, a 6 de juny 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.
3687/12, relativa a política del Govern en la gestió de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar un procés de consultes amb els grups
parlamentaris i el sector audiovisual per garantir la continuïtat
del model de radiotelevisió públic i estudiar les possibles noves
fórmules de gestió.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una
ponència d’estudi sobre el model de mitjans de comunicació
audiovisual públics per a les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Direcció General
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
investigar les acusacions fetes pel Sindicat de Periodistes de les
Illes Balears i els treballadors d'IB3 Ràdio i Televisió a través
dels respectius comitès d’empresa, sobre ingerències polítiques,
i a prendre les mesures escaients, per tal de garantir el
pluralisme i la independència dels professionals de l’Ens Públic.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i a la Direcció General de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a reconèixer la
representativitat i la legitimitat del Sindicat de Periodistes de les
Illes Balears, com a entitat sindical independent defensora dels
interessos dels treballadors dels mitjans de comunicació a les
Illes Balears.

Palma, a 1 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4277/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixes per malaltia a l'àmbit docent. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4278/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compensació econòmica per assistència a consells
d'administració. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4279/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
d'oficines liquidadores. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4280/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per reactivar el sector comerç. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4281/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per reactivar el sector indústria. (Mesa de 6 de juny
de 2012).

RGE núm. 4282/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per ajudar el petit comerç. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4283/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per ajudar les empreses de bijuteria. (Mesa de 6 de
juny de 2012).

RGE núm. 4284/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per ajudar la indústria agroalimentària. (Mesa de 6
de juny de 2012).

RGE núm. 4285/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesures per ajudar l'artesania. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4286/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
suport a fires i mercats. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4336/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dependència (maig). (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4337/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs
(maig). (Mesa de 6 de juny de 2012).
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RGE núm. 4338/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a precoç càncer de mama (maig). (Mesa de
6 de juny de 2012).

RGE núm. 4339/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a menors (maig). (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4340/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a estada de joves a centres (maig). (Mesa de
6 de juny de 2012).

RGE núm. 4342/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute del Govern amb els controladors de
qualitat lletera. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4343/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a campanyes a Menorca durant el 2012.
(Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4344/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a campanyes a Mallorca durant el 2012.
(Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4355/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a targeta bàsica. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4359/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a desplaçaments dels usuaris de l'ib-salut.
(Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4360/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cultura popular. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4362/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a denegació del concert educatiu. (Mesa de
6 de juny de 2012).

RGE núm. 4368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a queixes
pels trens Palma-Manacor. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4369/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de zona
PDRS. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4371/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a proves d'accés als cicles de formació
professional. (Mesa de 6 de juny de 2012).

Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins canvis pensen introduir en el seguiment mensual de
les baixes per malaltia a l'àmbit docent?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la compensació econòmica que reben els assistents
als diferents consells d'administració dels ens que conformen el
sector de l'administració pública de la comunitat autònoma?

Palma, a 30 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 escrita.

Quin cost té el conveni signat amb els registradors de la
propietat per tal d'implantar set oficines liquidadores?

Palma, a 30 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears pel
que fa al sector del comerç, per reactivar el consum i, per tant,
l'economia?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures ha pres el Govern de les Illes Balears pel
que fa al sector de la indústria, per reactivar el consum i, per
tant, l'economia?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

Quines mesures concretes ha dut a terme aquest govern per
ajudar el petit comerç minorista?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures concretes ha dut a terme aquest govern per
ajudar la reactivació de les empreses dissenyadores i
productores de bijuteria?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures concretes ha dut a terme aquest govern per
ajudar la reactivació de la indústria agroalimentària?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures concretes ha dut a terme aquest govern per
ajudar la reactivació de l'artesania?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines fires i mercats s'ha donat suport des de la
Vicepresidència Econòmica entre el juliol de 2011 i el maig de
2012?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

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

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes maig de
2012?
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De la quantia total de la nòmina maig de 2012 de l’ajuda
econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?

Quin dia del mes es va fer efectiva l’ajuda econòmica de
dependència el mes de maig de 2012?

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

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes interrupcions voluntàries de l’embaràs s’han
realitzat a la sanitat pública durant el mes maig de 2012?

Quantes interrupcions voluntàries de l’embaràs s’han
realitzat a les clíniques autoritzades durant el mes maig de 2012
que hagin de ser abonades per l’ib-salut?

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s’han registrar
el mes de maig de 2012?

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de menors han estat ingressats el mes maig i amb
quina mesura judicial en el centre Es Fusteret. Detall per
setmana.

Quants de menors han estat ingressats el mes maig i amb
quina mesura judicial en el centre Es Mussol. Detall per
setmana.

Quants de menors han estat ingressats el mes maig i amb
quina mesura judicial en el centre Es Pinaret. Detall per
setmana.

Quants de menors han estat ingressats el mes maig i amb
quina mesura judicial en el Centre socioeducatiu d’incorporació
social. Detall per setmana.

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina ha estat l’estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de maig?

Quina ha estat l’estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de maig?

Quina ha estat l’estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de maig?

Quina ha estat l’estada més alta de joves en el centre
socioeducatiu d’incorporació social durant el mes de maig?

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
controladors de qualitat lletera (desglossau-lo per illes i anys)?

Palma, a 31 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Es duran a terme durant el 2012 a Menorca, per part de
SEMILLA i/o del Govern de les Illes Balears les campanyes
d'alfals, llavors farratgeres i llavors de cereals?

Palma, a 31 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Es duran a terme durant el 2012 a Mallorca, per part de
SEMILLA i/o del Govern de les Illes Balears les campanyes
d'alfals, llavors farratgeres i llavors de cereals?

Palma, a 31 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

A quin procés de tramitació es troba l'expedient de la
Targeta Bàsica per a l'any 2012?

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Al Pla econòmicofinancer de reequilibri consta la derogació
del Decret autonòmic 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen
les compensacions per desplaçament dels usuaris de l'ib-salut.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social va
explicar als mitjans de comunicació que es tractava d’una
errada. 

Com i quan pensa rectificar el Govern de les Illes Balears
aquesta errada?

Atès que aquest pla va ser aprovat amb aquesta derogació,
a la reunió del darrer Consell Econòmic i Financer, s’ha
notificat al Govern de l’Estat aquesta errada?

Palma, a 31 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions i despeses concretes ha dut a terme el
Govern de les Illes Balears per acomplir el que disposa la Llei
1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les
Illes Balears?

Palma, a 1 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conforma el Sr. Conseller que el Govern incompleix una
sentència judicial en haver denegat el concert educatiu als
colAlegis de primària Llaüt i Aixa?

Palma, a 1 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Ateses les queixes aparegudes a la premsa sobre l'ús de
només dos vagons per als trens de la línia Palma-Manacor, la
reduïda velocitat emprada i la no-utilització de l'aire condicionat
durant l'esmentat trajecte, quins són els motius que han conduït
SFM a prendre les mesures esmentades?

Palma, a 1 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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.

En quin estat d'execució es troba el Pla de zona corresponent
al PDRS?

Palma, a 1 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst la Conselleria d'Educació suspendre la
convocatòria de setembre de les proves d'accés als cicles de
formació professional?

Palma, a 1 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4374/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
de l'112 de cara al proper estiu. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4377/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cessament del Consell Escolar.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4378/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consens
lingüístic. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 6
de juny de 2012).

RGE núm. 4475/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira de
Noves Tecnologies. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4476/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
d'emprenedors. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4477/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dades econòmiques del primer trimestre. (Mesa de 6 de juny
de 2012).

RGE núm. 4478/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei de transport i mobilitat de les Illes Balears. (Mesa de 6
de juny de 2012).

RGE núm. 4479/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració de la comunitat educativa. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4480/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a temporada turística a Menorca. (Mesa de 6 de juny
de 2012).

RGE núm. 4481/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protecció de la posidònia. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4482/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renovació efectiva de zones turístiques. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4483/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Escola Graduada de Maó. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'ocupació a les Illes Balears. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4485/12, 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 6
de juny de 2012).

RGE núm. 4486/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a signatures contra el tancament dels
hospitals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4487/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
suport als equips directius. (Mesa de 6 de juny de 2012).
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RGE núm. 4488/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes
dels professionals sanitaris. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reactivació
de l'economia. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4490/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
aeri. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4491/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a relació
política amb el Sr. Ouriaglhi. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4492/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a primer any de govern. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4497/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Font i Aguiló, relativa a xarxa de regadiu a Formentera. (Mesa
de 6 de juny de 2012).

Palma, a 6 de juny 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quins objectius persegueix el Govern amb la campanya
iniciada per l'112 relativa a la prevenció i la seguretat a les
platges?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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.

Per quins motius el Govern de les Illes Balears ha cessat els
membres del Consell Escolar?

Palma, a 4 de juny 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora, Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, la ruptura del consens lingüístic existent a les Illes
Balears des de 1986?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines conclusions es poden fer després de la primera Fira
de Noves Tecnologies celebrada recentment?

Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el vicepresident econòmic la Llei d'emprenedors
a sis mesos després de l'entrada en vigor del decret llei?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 dades econòmiques de
la comunitat autònoma referents al primer trimestre de 2012?
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Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins objectius té la futura Llei de transport i mobilitat de
les Illes Balears que elabora el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

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.

Confia el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats en
la colAlaboració de la comunitat educativa per salvar aquest
moment de crisi econòmica que ens ha tocat viure a fi de
superar les mesures conjunturals adoptades a fi i efecte que la
qualitat educativa no se senti afectada?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de les previsions
per a la temporada turística a Menorca?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot informar el conseller sobre el nou marc legal i propi que
té previst desenvolupar per protegir la posidònia a les Illes
Balears?

Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què suposa la figura del canvi d'ús per a la renovació
efectiva de les zones turístiques?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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 actualment la reforma i
l'adaptació de l'Escola Graduada de Maó?

Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
Manuel Monerris i Barberá.

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 Govern les darreres dades d'ocupació a les
Illes Balears?
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Palma, a 6 de juny 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 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 6 de juny de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

Després de les 84.000 signatures a favor de mantenir els
hospitals Joan March i General oberts, reconsiderarà el Govern
la seva decisió de tancament?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En aquests moments de dificultats dins l'àmbit educatiu,
com pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
donar suport als equips directius dels centres d'ensenyament de
les Illes Balears?

Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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.

Quina opinió té de les propostes dels professionals sanitaris
de l'Hospital Joan March i de l'Hospital General?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Sr. Vicepresident del Govern que el decret llei
en matèria de personal aprovat dia 1 de juny de 2012 reactivarà
l'economia?

Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Sr. Conseller de Turisme i Esports les
mesures aprovades en el Senat sobre transport aeri?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports quina és
la seva relació política amb el Sr. Ouriaglhi?
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Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President del Govern, ens pot dir una mesura que hagi
millorat la qualitat de vida dels ciutadans de les Illes Balears en
aquest primer any de govern?

Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pensen posar en marxa la xarxa de regadiu a
Formentera?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4287/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de
cooperació local (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4288/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fons de
cooperació local (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4289/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Consell Social de la UIB, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4290/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (I),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (II),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4292/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (III),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4293/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IV),
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llengua
vehicular en la gestió privada a l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4295/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores audiovisuals de les Illes Balears en la gestió
privada a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4296/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identitat de
les Illes Balears en la gestió privada a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de
juny de 2012).

RGE núm. 4297/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de recuperació de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4298/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compensació econòmica en cas de pèrdues, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6
de juny de 2012).

RGE núm. 4299/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat
dels llocs de feina de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).
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RGE núm. 4324/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures urgents de liberalització del
comerç, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
6 de juny de 2012).

RGE núm. 4341/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a despeses ocasionades pel president del PP,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pagarà el Govern als ajuntaments el 25% pendent del
Fons de cooperació local?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan pagarà el Govern el Fons de cooperació local de l'any
2012?

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

És conscient, Sr. Conseller, que amb la seva proposta de
renovació del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears ha provocat que el Consell de Govern hagi dut a terme
un acord de nomenament de membres ilAlegal?

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

Quins estudis econòmics ha realitzat o realitza el Govern per
tal d'escollir el model d'entrada de capital privat a l'Ens Públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com garantirà el Govern de les Illes Balears el compliment
dels objectius de servei públic de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears quan hi entri capital privat a gestionar tot o
part de l'ens?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin òrgan de composició que reflecteixi el pluralisme
polític i social de les Illes Balears s'encarregarà d'establir els
criteris rectors de la programació de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears després de l'entrada de capital
privat a la seva gestió?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prioritzarà el Govern que les productores audiovisuals de les
Illes Balears puguin optar a la gestió de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en el moment en què es
decideixi per una fórmula d'entrada de capital privat a l'esmentat
ens públic?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiran entre les condicions per optar a la gestió privada
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
l'obligatorietat de l'ús del català com a llengua vehicular d'IB3
Ràdio i Televisió tal com estableix la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiran entre les condicions per optar a la gestió privada
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears l'obligació
de contractar programes amb productores audiovisuals de les
Illes Balears tal com estableix la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiran entre les condicions per optar a la gestió privada
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears l'obligació
de promoure el coneixement i difondre la identitat de les Illes
Balears tal com estableix la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Establiran mecanismes de recuperació del control de la
gestió de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en
cas que l'empresa audiovisual que hagi assumit tota o part de la
gestió d'aquest ens incompleixi amb les condicions establertes
pel Govern?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Garantirà el Govern a l'operador del capital privat una
compensació econòmica en cas de pèrdues quan aquest operador
entri a gestionar tot o part de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Sr. Conseller, pot garantir el Govern la continuïtat dels llocs
de feina de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
quan s'opti per l'entrada de capital privat en aquest ens públic?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions prendrà el Govern davant el Reial Decret
Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis?

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el president del Govern de les Illes Balears
raonable, en l'actual conjuntura econòmica, que les despeses
ocasionades com a president balear del PP siguin assumides en
la seva totalitat per les administracions públiques i no
parcialment o totalment pel PP?

Palma, a 31 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4267/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a la informació, l'orientació i la integració
laboral dels colAlectius considerats prioritaris pel Pla nacional
d'acció per a l'ocupació, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 6 de juny de
2012).

RGE núm. 4268/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a formació professional, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de juny
de 2012).

RGE núm. 4269/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a infraestructures mínimes en sanitat i educació a l'illa
d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4270/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desnonament de les oficines del Consell Consultiu,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 6 de juny de 2012).

RGE núm. 4372/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la no-discriminació dels discapacitats auditius, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 6 de juny de 2012).

Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atesa l'autorització de concessió de subvencions presentada
el 18 de maig de 2012, per posar en pràctica programes
experimentals en matèria d'ocupació, en el marc de la
convocatòria del conseller d'Educació, Cultura i Universitats
aprovada i publicada el 29 de novembre de 2011.

Atès que les subvencions atorgades suposen la despesa d’un
pressupost de 559.200 euros, d'una convocatòria que tenia el
mes de novembre un pressupost assignat de 6,7 milions d'euros.

Atès que els programes experimentals en matèria d'ocupació
van dirigits a l'objectiu de millorar l'ocupació, la informació,
l'orientació i la integració laboral dels desocupats considerats
com a colAlectius prioritaris pel Pla Nacional d'Acció per
l'Ocupació, discapacitats, immigrants, treballadors en risc
d'exclusió social, joves amb necessitats educatives especials i
amb dificultats especials d'inserció laboral, dones en risc
d'exclusió social, ...
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Atesa la reducció pressupostària del 91,6% del pressupost
previst inicialment a la convocatòria i el pressupost de les
subvencions concedides, que deixa sense atendre nombrosos
colAlectius que treballen de manera específica en l'àmbit
establert a la convocatòria de lluita per la integració laboral dels
colAlectius més febles.

Atès el punt 3.b) de la convocatòria publicada el 29 de
novembre de 2011, que assenyala que les administracions locals
i entitats que hi estan vinculades tindran una partida
pressupostària assignada d'1.654.814 euros, que es distribueixen
territorialment de la manera següent: Mallorca 1.047.359 i;
Menorca, 362.457 i, i Eivissa 244.998 i.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears, en compliment de la
convocatòria del Servei d'Ocupació de les Illes Balears de 23 de
novembre de 2011, per la qual es convoquen les subvencions
per posar en pràctica programes experimentals en
matèria d'ocupació, insta el Govern de les Illes Balears a signar
els convenis corresponents als consells insulars i a les
administracions locals i entitats que hi estan vinculades, d'acord
amb les previsions pressupostàries establertes a la convocatòria
de 23 de novembre de 2011 per la qual es convoquen
subvencions per posar en pràctica programes experimentals en
matèria d'ocupació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar i ampliar el pressupost concedit en
subvencions presentades a la convocatòria per programes
experimentals, amb la finalitat d'arribar a tots els colAlectius
afectats i a les entitats que hi treballen, recordant que són
colAlectius prioritaris per les seves dificultats en la inserció
laboral, que no poden quedar sense assistència en moments tan
difícils com els que vivim en l'àmbit laboral.

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
El 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.

Exposició de motius

Malgrat tothom és conscient de la importància de la
formació professional i de la necessitat de potenciar-la, ens
trobam que continua sent la germana petita de la formació
postobligatòria.

En un moment en el qual l’alumnat que vol estudiar FP s’ha
incrementat, possiblement per la crisi econòmica que fa que hi
hagi més dificultats de trobar feina fàcilment i ben remunerada,
és necessari adequar l’oferta dels estudis de formació
professional amb la demanada, tant de l’alumnat com també de
les empreses per fer-la més atractiva.

Si bé és cert que aquest moment de crisi també dificulta que
l’administració educativa pugui incrementar aquesta oferta, sí
que es poden facilitar els sistemes d’accés a través de diverses
modalitats i implementar un sistema àgil de grups modulars,
qualificacions, certificacions de professionalitat i titulacions que
s’adaptin a la demanda del món laboral, que pensam que a partir
d’ara serà molt canviant.

També des d’aquesta modalitat educativa podem inserir en
la lluita contra l'abandonament prematur dels estudis o en la
reincorporació en el sistema educatiu, però aportant una oferta
atractiva per als joves, que tenguin facilitat per incorporar-se i
que vegin que hi ha una sortida laboral a curt termini per a
aquells que es troben aturats o també una compatibilització de
feina i estudis per a aquells que treballen.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la formació professional a la comunitat
autònoma i a facilitar totes les possibilitats d’estudi i de
titulació, tant presencials com a distància.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a renovar el conveni amb l’Institut Obert de
Catalunya per als estudis de la formació professional on line.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer una convocatòria extraordinària de les proves
d’accés lliures als graus mitjans i superior de formació
professional per al setembre de 2012.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el SOIB ofereixi informació sobre els
agrupaments modulars i els cicles formatius de formació
professional.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a possibilitar que es puguin omplir els cicles
formatius amb agrupacions modulars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a augmentar el percentatge d’accés als cicles de
formació professional per a aquells que han aprovat les proves
lliures.

Palma, a 29 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L’illa d’Eivissa ha patit un dèficit històric en matèria
d'infraestructures en serveis bàsics a la ciutadania, molt
especialment pel que fa a les àrees de la salut i l’educació. A
aquest dèficit s’ha sumat que les polítiques actuals de manca
d’inversió pública han paralitzat infraestructures ja projectades
o en fase d’execució.

Aquest passat mes de maig, el Ple del Consell Insular
d’Eivissa va aprovar, per unanimitat dels dos grups representats,
una moció presentada pel grup PSOE-Pacte per Eivissa on
s’instava el Govern de les Illes Balears a assegurar unes
infraestructures mínimes a executar durant la present legislatura,
les quals són absolutament imprescindibles per assegurar una
correcta prestació de serveis sanitaris i educatius al conjunt de
la població de l’illa.

Seria desitjable que el Parlament de les Illes Balears recollís
aquesta veu clara i contundent de la màxima institució insular
i la fes seva, per tal de consolidar aquest posicionament envers
les necessitats i prioritats que hi ha a l’illa d’Eivissa en relació
amb el dèficit d’infraestructures sanitàries i educatives.

Per tot això, el Grup Parlament Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que durant la present legislatura s’assoleixin els
següents objectius en matèria d'infraestructures sanitàries i
educatives a l’illa d’Eivissa: obertura de la tercera planta de
l'Hospital Can Misses mentre s'acaba la construcció del nou
hospital, sempre i quan així ho considerin els responsables
mèdics; acabament i obertura del nou hospital tan aviat com
sigui possible, amb tots els serveis prevists, inclosa la
radioteràpia; conversió de l’actual Hospital Can Misses en
centre sociosanitari; posada en marxa del Centre de Salut de
Sant Josep de Sa Talaia; construcció de les escoles de Sa
Bodega i Es Pratet a la ciutat d’Eivissa; i construcció del nou
Institut de Secundària de Santa Eulària d'Es Riu.

Palma, a 30 de maig de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
El portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Palma ha notificat
al Govern l'ordre de desnonament de les oficines del Consell
Consultiu al carrer Rubén Dario, 12 de Palma.

Per això, 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 pagar els deutes del lloguer de l'oficina del Consell
Consultiu, a fi d'aturar el desnonament que pesa en l'actualitat
a la seu d'aquest organisme.

Palma, a 30 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
El 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 d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Les persones sordes utilitzen, com a mitjà de comunicació,
la llengua oral o la llengua de signes. Ambdues modalitats
requereixen suports tècnics (audiòfons, emissores FM, bucles
magnètics...) i humans (intèrprets de llengua de signes,
logopedes,...) per a l’eliminació de les barreres de la
comunicació.

Tanmateix, els avenços de la tecnologia digital han permès
un increment en l’autonomia i la qualitat de vida que fa uns
anys obligava les persones sordes a dependre d'una persona
oïdora.

Parlem, doncs, de persones amb dificultats de sentir-hi i de
comunicar-se que reclamen a la societat i a les institucions
respecte, respostes i compromís per aplicar les mesures
oportunes que garanteixen la seva plena accessibilitat social i
la garantia de drets en igualtat d'oportunitats.

La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat ( BOE 289, de 3.12.2003), té com a objecte
l'establiment de mesures per garantir i fer efectiu el dret a la
igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat, de
conformitat amb els articles 9.2, 10, 14 i 49 de la Constitució
quan ordenen als poders públics el deure d'assegurar que les
persones amb discapacitat puguin gaudir dels conjunt de tots els
drets humans: civils, socials, econòmics i culturals.
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Malgrat aquest marc legal, hi ha raons que justifiquen la
presentació d'aquesta iniciativa: la persistència en les
desigualtats. Aquesta circumstància indica la necessitat de
reforçar les estratègies per garantir la lluita contra la
discriminació assegurant l'accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat.

La denúncia d'una persona amb discapacitat auditiva que no
ha pogut accedir a un curs de formació finançat i gestionat per
l'administració pública per manca de recursos econòmics ha
estat motiu suficient perquè el Grup Parlamentari Socialista
presenti la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer realitat amb els recursos de suport i els efectius
necessaris, la Llei 51/2003, d'igualtat d'oportunitats, no-
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat. Aquesta llei reconeix des de l’àmbit estatal la
diversitat existent entre la població sorda i el dret de les
persones sordes a comunicar-se oralment o amb llengua de
signes per garantir la seva accessibilitat sense discriminació que
han d’assegurar totes les institucions públiques.

Palma, a 1 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
El portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1019/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a conveni
de policia turística. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Atenent els convenis que s'han firmat aquests darrers anys
entre el Govern de les Illes Balears i diferents ajuntaments per
tal de fer viable la policia turística, en quina situació es troba
la signatura d'aquests convenis per a l'any 2012?

Els convenis s'han començat a firmar a finals del mes de
març de 2012.

Marratxí, 18 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1020/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a reforma de
la Llei 6/2005. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Té intenció el Govern de reformar la Llei 6/2005, de 3 de
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears?

La Conselleria d'Administracions Públiques ha elaborat un
esborrany de modificació de la Llei de coordinació i està previst
proposar a la Comissió de Coordinació de Policies Locals, la
constitució de la comissió tècnica per treballar-lo.

Marratxí, 21 de maig de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1639/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennásar, relativa a nòmina de
la Universitat (II). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quantes persones, en total, consten a la nòmina de la
Universitat de les Illes Balears, en el mes de febrer de 2012 i
quina va ser la quantia total de l'esmentada nòmina en aquest
mes?

Segons l'informe de la UIB, el nombre de persones que
consten a la nòmina de la UIB el febrer de 2012 es de 2.091,
amb un cost de 4.8S7.402,44i.

Palma, 28 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 2250/12 i 2252/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
treballadors acomiadats a l'ARS i funcions d'aquests
treballadors. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quins, en relació amb la seva funció o càrrec, han estat els
treballadors acomiadats a l'ATS? Quines eren les seves
funcions?

No hi ha hagut acomiadament de treballadors, sinó que s'han
amortitzat llocs de feina.

Les seves funcions eren les següents: tècnic mitjà
d'administració, tècnic superior de qualitat (Eivissa), tècnic
superior de qualitat, tècnic superior de qualitat , tècnic superior
de qualitat , tècnic superior de qualitat  (Menorca), tècnic
superior d'informàtica, tècnic superior d'estadística, tècnic
superior d'estadística, tècnic superior d'assessoria jurídica,
tècnic superior d'assessoria jurídica, tècnic superior d'assessoria
jurídica, tècnic de promoció, tècnic de promoció, tècnic superior
d'enginyeria, tècnic mitjà de guia turístic.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2251/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
acomiadats a la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB
núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quins, en relació amb la seva funció o càrrec, han estat els
treballadors acomiadats de la Conselleria de Turisme i Esports
i dels seus òrgans autònoms?

 No hi ha hagut acomiadament de treballadors, sinó que s'han
amortitzat llocs de feina.

A Ports de les Illes Balears, els llocs amortitzats han estat:
cap de l'Àrea de Qualitat i Medi Ambient, responsable de Medi
Ambient, tècnic de Prevenció de riscs laborals, tècnic de
Màrqueting, enginyer de camins, canals i ports, arquitecte,
arquitecte tècnic, auxiliar administratiu.

I a l'Agència de Turisme Balear, els llocs amortitzats han
estat: tècnic mitjà d'administració, tècnic superior de qualitat
(Eivissa), tècnic superior de qualitat, tècnic superior de qualitat,
tècnic superior de qualitat, tècnic superior de qualitat
(Menorca), tècnic superior d'informàtica, tècnic superior
d'estadística, tècnic superior d'estadística, tècnic superior
d'assessoria jurídica, tècnic superior d'assessoria jurídica, tècnic
superior d'assessoria jurídica, tècnic de promoció, tècnic de
promoció, tècnic superior d'enginyeria, tècnic mitjà de guia
turístic.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2255/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a quantitat de
senyeres retirades. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quants llaços amb la senyera quatribarrada s'han retirat
dels centres educatius de les Illes Balears?

La Conselleria ni va quantificar les senyeres penjades ni les
retirades. Simplement es va comunicar de forma general a tots
els directors dels centres que les senyeres s'havien de retirar i no
tenim quantificats quants centres ha seguit les instruccions
de retirar-les.

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

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 2256/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a senyeres retirades.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Què ha fet la Conselleria amb els llaços amb la senyera
quatribarrada retirats per la Conselleria dels centres
educatius?

S'han entregat en mà directament al director/ a del centre en
el moment de la seva retirada.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2257/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a operaris destinats
a retirar senyeres. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quants operaris de l'IBISEC s'han destinat a la retirada de
llaços amb senyera quatribarrada dels centres educatius?

S'han destinat dos operaris de l'IBISEC a la retirada de
llaços.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 2258/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a retirada de símbols
religiosos. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Està prevista una operació de retirada de símbols
religiosos exhibits als centres educatius de les Illes Balears
similar a la que s'ha realitzat amb la senyera quatribarrada?
Per quins motius?

En els centres públics de les Illes Balears només es podran
exhibir les banderes que estableix a l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears: 

"Article 6. Els símbols de les Illes Balears.
1. La bandera de les Illes Balears, integrada per símbols
distintius legitimats històricament, estarà constituïda per
quatre barres roges horitzontals sobre fons groc, amb un
quarter situat en la part superior esquerra de fons morat i
amb un castell blanc de cinc torres al mig.
2. Cada illa podrà tenir la seva bandera, el seu dia de
celebració i els seus símbols distintius propis, per acord de
Consell Insular respectiu."

D'altra banda, a cap centre públic de les Illes Balears
s'exhibeixen símbols religiosos fora dels que es puguin explicar
a les classes de religió.

Palma, 14 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2259/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a més
acomiadaments de treballadors acomiadats a la Conselleria de
Turisme i Esports. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Té previst el Sr. Conseller de Turisme i Esports més
acomiadaments a la Conselleria de Turisme i Esports i als
organismes autònoms? 

El conseller no ha acomiadat cap treballador de la
Conselleria de Turisme i Esports ni té intenció de fer-ho.

Els organismes dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports que tenen els seus propis òrgans de govern s'estan
reestructurant d'acord amb la política d'eficiència del sector
públic que està duent a terme el Govern de les Illes Balears, i
han amortitzat (que no acomiadat) llocs de feina en els
organismes dependents de Ports de les Illes Balears i de
l'Agència de Turisme Balear, restant pendent dels que
decideixen els òrgans colAlegiats de la resta d'òrgans dependents
que encara no han culminat els seus processos de
reestructuració.

Palma, a 19 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2260/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de la
Conselleria de Turisme i Esports el mes de gener de 2012.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quina és la relació de despeses feta per la Conselleria de
Turisme i Esports el mes de gener de 2012?

Gener 2012 Autoritzat (i) Disposat (i) Ordenat 
(i)

Despeses de personal
Despesa corrent en béns i
serveis
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital

8.102.320,98
1.281.915,26

9.177.529,08
0,00
18.148.689,46

8.102.320,98
321.726,37

9.177.529,08
0,00
18.148.689,46

21.240,00
4.449,48

21.240,00 
0,00
0,00

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2261/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de la
Conselleria de Turisme i Esports el mes de desembre de 2011.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quina és la relació de despeses feta per la Conselleria de
Turisme i Esports el mes de gener de 2012?

Gener 2012 Autoritzat (i) Disposat
(i)

Ordenat (i)

Despeses de personal
Despesa corrent en béns i
serveis
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital

29.631,95
30.180,74

718.238,63
0,00
300.000,00

29.631,95
83.715,69

718.238,63
0,00
300.000,00

2.111.739,69
356.562,49

3.292.428,68
31.841,12
21.664.500,00

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 2262/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de
l'ATB el mes de desembre de 2011. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).

Quina és la relació de despeses feta per l'ATB el mes de
desembre de 2011?

La relació d'imports i despeses comptabilitzades per l'ATB
el mes de desembre de 2011 puja a la quantitat total de
13.819.377,39 i i s'agrupen en:
Capítol I. Despeses de personal: 454.891,14 i (nòmines de
desembre, pagues extres i Seguretat Social).
Capítol II. Despeses corrents: 37.826,55 i (subministraments,
neteja, serveis exteriors, ...).
Capítol IV. Transferències corrents: 142.175,54 i (subvenció
Palau de Congressos, SA).
Capítol VI. Inversions i projectes: 12.675.294,57 i (despeses
de subvencions, obres, convenis, ...).
Capítol VII. Transferències de capital: 509.189,59 i (subvenció
Palau de Congressos, (SA).

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2263/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a despeses de
l'ATB el mes de gener de 2012. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de
2012).

Quina és la relació de despeses feta per l'ATB el mes de
gener de 2012

La relació d'imports i despeses comptabilitzats per l'ATB el
mes de gener de 2012 puja a la quantitat total de 689.915,34 i
i s'agrupen en:
Capítol I. Despeses de personal: 224.136,41 i (nòmines i
Seguretat Social).
Capítol II. Despeses corrents: 18.912,50 i (subministraments,
neteja, serveis exteriors, ...).
Capítol VI.  Inversions i projectes: 446.866,43 i (despeses de
subvencions, obres, convenis, ...).
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Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2264/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost de la retirada
de senyeres. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quin cost han tengut les feines encarregades per la
Conselleria per retirar els llaços amb la senyera quatribarrada
dels centres educatius on s'exhibia?

No ha suposat cap cost.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2272/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a finques adscrites
a la Fundació Balears Sostenible. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril
de 2012).

En data 30 de març de 2012, quantes finques públiques
estan adscrites a la Fundació Balears Sostenible?

A data 30 de març de 2012 no hi ha cap finca adscrita a la
Fundació Balears Sostenible.

Palma, a 19 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2275/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
persones del sector públic de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quantes persones, en total, formen actualment els òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques?

Atès que, d'acord amb el que disposa el Decret 23/2011, de
5 d'agost, la Conselleria d'Administracions Públiques té
adscrites, com a organisme autònom, l'Escola Balear
d'Administració Pública (EBAP), com a empreses públiques,
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU) i
Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA, actualment
CAIB Patrimoni SAU, i com a Consorcis, el Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat i el Consorci d'lnformàtica Local de
Mallorca (ClLMA), us inform, segons les dades trameses per les
mateixes entitats, del següent:

Escola Balear d'Administracions Públiques (EBAP)
La Llei del sector públic instrumental fou publicada i va

entrar en vigor el 29 de juliol de 2010. En la disposició
transitòria segona s'establia un termini màxim d'un any per
poder-se adaptar a les disposicions de la llei. En data 13 d'abril
de 2012, s'han aprovat per Consell de Govern els nous estatuts
on es recull el Consell de Direcció, com a òrgan superior
colAlegiat de direcció de l'EBAP i estableix que la seva
composició serà del/de la president/a, del/de la vicepresident/ a
i set vocals, complint amb allò marcat per l'article 20.3 de la
Llei 7/ 2010.

Fins que es produeixi el desenvolupament i el nomenament
dels membres del Consell de Direcció, existeix  una figura que
es podria considerar anàloga que és el Consell Rector, diem
anàleg ja que la seva funció principal era informativa i no
directiva, amb un total de 13 membres.

Gestió d 'Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Actualment formen part del Consell d'Administració de

GEIBSAU dotze persones.

CAIB Patrimoni
El Consell d'Administració de l'empresa pública CAIB

PATRIMONI, SAU està format per 7 membres.

Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
El Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat no es troba

entre els enumerats als articles 2 i 58 de la Llei 7/ 2010, del
sector públic instrumental de la CAIB, i per tant no li és
d'aplicació aquesta llei.

Consorci d'Informàtica local de Mallorca (CILMA)
El Consorci d'Informàtica Local de Mallorca no es troba

entre els enumerats als articles 2 i 58 de la Llei 7/ 2010, del
sector públic instrumental de la CAIB, i per tant no li és
d'aplicació aquesta llei.

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

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2280/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
persones del sector públic de la Conselleria de Turisme i
Esports. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quantes persones, en total, formen actualment els òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Turisme i
Esports?

Ports IB: 3 membres nats, 16 vocals i 1 secretari.
ATB: 13 persones amb dret a vot, 1 representat de

l'Advocacia, 1 secretari i el gerent que no tenen dret a vot.
Palau de Congressos, SA: 5 representants de l'ATB i 5

representants de l'EMOP de l'Ajuntament de Palma.
Consorci Palma Arena: 3 representants de la Fundació

Illesport, 3 de l'Ajuntament de Palma i 3 del Consell de
Mallorca.

Fundació Illesport: 6 membres.
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Consorci Escola d'Hostaleria: 22 membres, un d'ells sense
dret a vot.

Fundació Balears Sostenible: 23 patrons, 13 en representació
del Govern, 10 en representació d'entitats privades.

Consorci Escola Balear de l'Esport: 11 membres.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2284/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
persones del sector públic de la Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB núm. 41, de
4 d'abril de 2012).

Quantes persones, en total, formen actualment els òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació?

En resposta a la vostra consulta efectuada us comunic el
següent:
-ATIB; El Consell General de l'ATIB està format per 9
persones.
- IBESTAT: El Consell Rector de l'IBESTAT està format per
13 membres més el secretari. Evidentment, no es tenen en
compte els suplents.
- PARCBIT: El Consell d'Administració de Parc Bit
Desenvolupament, SA està format per 7 persones.
- BITEL: El Consell d'Administració de BITEL, SA està format
per 7 membres.
- IBIT: El Patronat de la Fundació IBIT està format per 10
membres.
-IDI: El Consell de Direcció de l'IDI està format per 10
membres, incloent al secretari  i un membre de l'Advocacia.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2285/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a dietes
de les persones del sector públic de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de
2012).

Quina ha estat la quantia total de les dietes que, fins a data
d'avui, ha cobrat cada una de les persones que formen
actualment els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumenta l de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a cada una de les
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social?

Us comunic que no hi ha cap quantia cobrada de dietes
referides als òrgans de l'article 20.3 de la Llei 7/2010 de 21 de
juliol.

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2286/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a dietes
de les persones del sector públic de la Conselleria de Turisme
i Esports. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quina ha estat la quantia total de les dietes que, fins a data
d'avui, ha cobrat cada una de les persones que formen
actualment els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumenta l de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a cada una de les
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Conselleria de Turisme i Esports?

Només s'han cobrat dietes per l'assistència a les sessions del
Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears (se
n'adjunta relació).

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputats i les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 2287/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a dietes
de les persones del sector públic de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB
núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quina ha estat la quantia total de les dietes que, fins a data
d'avui, ha cobrat cada una de les persones que formen
actualment els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a cada una de les
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació?

- ATIB: no existeix cap acord que estableixi indemnitzacions
per raó d'assistència a les sessions del Consell General.

-IBESTAT: els seus membres no cobren cap tipus de dietes ni
compensació econòmica per assistir a les seves reunions.
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-PARCBIT

Dietes Consell Administració any 2011

Nom Import
brut (i)

Retenció
(i)

Líquid
(i)

Miquel Bernat Bosch 
Jose Ignacio Aguiló Fuster 
Antonio Costa Costa 
María Teresa Palmer To us 
Antonio Mateos Sastre

107,36
107,36
107,36
107,36
107,36

45,09
45,09
45,09
45,09
45,09

62,27
62,27
62,27
62,27
62,27

Dietes Consell Administració any 2012

Nom Import
brut (i)

Retenció
(i)

Líquid
(i)

Miquel Bernat Bosch 
Jose Ignacio Aguiló Fuster 
Antonio Costa Costa 
María Teresa Palmer To us 
Antonio Mateos Sastre
Jaime Ochogavia Colom

214,72
107,36
107,36
214,72
107,36
107,36

90,18
45,09
45,09
90,18
45,09
45,09

124,54
62,27
62,27
124,54
62,27
62,27

Les dietes són per assistència a les reunions del Consell
d'Administració. Per cada assistència, conseller, 107,36i bruts.

Així mateix hi assisteix el secretari no conseller que cobra
per sessió 200 i bruts.

- BITEL: a data d'avui la quantia total del que ha cobrat cada
una de les persones que formen el Consell d'Administració és de
90 i.

-IBIT: els membres del Patronat de la Fundació IBIT no cobren
ni mai no han cobrat cap dieta per pertinença i assistència a la
Junta.

-IDI: els membres de l'òrgan colAlegiat de govern de l'IDI no
perceben cap dieta per aquest concepte.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 2293/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
currículum de les persones del sector públic instrumental de la
Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril
de 2012).

Quin currículum tenen les persones que formen actualment
els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de
21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en cadascuna de les entitats del
sector públic, vinculades o dependents de la Conselleria de
Turisme i Esports?

Els components pertanyen a distintes institucions i no tots
depenen d'aquesta administració autonòmica, per la qual cosa ni
disposam dels currículums ni és procedent transmetre
informació de persones que no integren l'administració
autonòmica. Tampoc no procedeix el lliurament de currículums

de funcionaris per imperatiu de la Llei de protecció de dades i
per haver acreditat la seva condició en aprovar l'oposició.

S'adjunten els currículums de la resta dels components,
personal eventual, alts càrrecs i gerents de les empreses
públiques.

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Els currículums esmentat a la resposta queden dipositats al
Registre General de la cambra, a disposició dels senyors
diputats i senyores diputades.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 2294/12, 2300/12, 2301/12,
2302/12, 2306/12, 2307/12 i 2308/12, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
currículum i a càrrecs i llocs de feina de les persones i a
òrgans del sector públic instrumental de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, a càrrecs
o llocs de feina de les persones i a òrgans del sector públic
instrumental de la Conselleria de Turisme i Esports, a òrgans
del sector públic instrumental de la Conselleria
d'Administracions Públiques i de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de
2012).

Atesa l'extensió de les respostes, aquestes queden
dipositades al Registre General de la cambra, a disposició dels
senyors diputats i senyores diputades.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 2351/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a documental
del mes. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Considera raonable el Sr. Conseller que els "documental
del mes" en castellà es publicitin a la web de "cinema de
català"? Computa entre els programes del Departament de
Llengua de la Direcció General de Cultura i Joventut?

Informe sobre el desenvolupament del projecte "El
documental del mes" al llarg del 2011 i el 2012:
1. El cicle de documentals sota l'etiqueta "El documental del

mes" es va dur a terme a les Illes Balears des de l'any 2008
fins a l'any 2011 mitjançant una actuació conjunta entre la
Conselleria d'Educació i Cultura, l'empresa ParalAlel 40
-propietària de la denominació i encarregada de gestionar el
cicle- i els diferents organismes exhibidors que van
participar-hi al llarg d'aquests anys.

2. Durant tot el període en què aquesta acció va ser convocada
i finançada per la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears els documentals es van exhibir
en la llengua original de cada documental amb subtítols en
llengua catalana.

3. El contracte entre la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats amb l'empresa ParalAlel40 per a la gestió de
programació i coordinació d'un cicle de documentals
subtitulats o originals en llengua catalana va ser vigent fins
al mes de desembre de 2011 .
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4. Els convenis de colAlaboració amb les entitats exhibidores
durant l'any 2011 tenien vigència fins al 10 de desembre
d'aquell ma teix any.

5. L'empresa Balearweb gestionava la pàgina web "cinema en
català" mitjançant un contracte amb aquesta conselleria.
Aquest contracte va ser vigent fins al 31 de desembre de
2011. La Conselleria d 'Educació, Cultura i Universitats no
té actualment cap vinculació amb aquesta empresa.

6. Des del mes de gener de 2012 ençà, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats no té cap tipus de relació
amb l'empresa ParalAlel 40 ni amb cap dels organismes que
han actuat com exhibidors d'aquests documentals en els anys
anteriors.

7. Qualsevol projecció sota la denominació "El documental del
mes" que es dugui a terme a les Illes Balears és iniciativa i
responsabilitat de l'empresa ParalAlel 40 -propietària legal de
la denominació del cicle- i de cadascun dels organismes que
puguin haver arribat a un acord amb aquesta empresa.

8. Qualsevol vinculació d'aquesta conselleria mitjançant
publicitat o aparició de logotips que puguin aparèixer
actualment és iniciativa i responsabilitat exclusiva de
l'organisme que la insereixi o faci servir.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 2423/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost per programa
de La Mirada. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quin cost té per programa La Mirada?

El cost és pel matí, entre 140i i 1,000i, i al capvespre,
entre 700i i 1.000i; depèn de la duració del programa.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 2424/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost per programa
de Fent Dissabte. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quin cost té per programa Fent Dissabte?

El cost és de 22.611i per capítol.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 2424/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost per programa
de Uep! Com anam? (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quin cost té per programa Uep! Com anam?

El cost és de 11.862i per programa.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 2426/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost per programa
de Golèmica. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quin cost té per programa Golèmica?

El cost per programa de Golèmica és de 2600i.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 2427/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores amb
contracte amb TVIB, SA. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

Quines productores tenen contracte actualment, abril de
2012, amb Televisió de les Illes Balears, SA? Indicau per quins
programes.

Les productores que tenen contracte amb TVIB i per quins
programes són:
• Nova Televisió: Una Micona Més, L'Anell, Made in

Balears.
• Singular Audiovisual: Fires i Mercats.
• CEF: Top 10.
• Marratxí Audiovisual: Apassionats.
• La Perifèrica: Veïnats.
• Mossaic Producciones: Has vist L'Anell?
• Ochomilímetros: Fer Dissabte.
• Mediòpolis: UEP, Com Anam?
• Producciones Bujosa: 4-4-2.
• Fangaret: Salut i Força.
• Xarxa corresponsals Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera:
• La Mirada.
• TIL T: Retransmissió Processó Crist de la Sang.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 2428/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a delegacions d'IB3.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

De quantes delegacions disposen IB3 Televisió i Ràdio a la
Part Forana de Mallorca?

IB3 Televisió i IB3 Ràdio no disposen de cap delegació a la
Part Forana de Mallorca.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 2429/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a colAlaboradors a
la part forana per a IB3. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

Quants colAlaboradors cobreixen la informació de la part
forana? A través de quin tipus de contracte?

Els colAlaboradors de la part forana són 16:
1. Associació RTV La Vila
2. Associació Serra Mamerra
3. Eduardo de Miguel Orellana
4. Foch i Fum
5. Gabriel Capó
6. Jaume Cantallops
7. Juan Bonet
8. Leguas Producciones
9. Mateu Amengual
10. Menorca Audiovisual
11. Producciones TV Migjorn
12. Ramón Foto Video
13. Sans Foto Video
14. Sirena Producciones
15. Francisco Huguet
16. Vasil Vasilev

El seu contracte és mercantil. Ells cobren per peça que
envien a la televisió cada dia.

Ara mateix, les Illes tenen millor cobertura que mai.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 2436/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost per programa
de Crònica d'Avui. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quin cost tenia per programa Crònica d'Avui?

En relació a la petició del cost que tenia el programa
Crònica d'Avui, el cost era de 6.000i per programa.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 2437/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a cost per programa
d' El Cercador. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

El programa El Cercador actualment és una redifusió, per
tant, cap cost.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 2448/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a programes de caire
educatiu i infantil. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quants i quins programes de caire educatiu i infantil està
emetent i produint la Televisió de les Illes Balears, IB3,
actualment?

S'emeten al voltant de 40 minuts de programació infantil
diària (de dilluns a diumenge). Entre setmana s'emet sobre las
8.40 h del matí i sobre les 8.00 h els dissabtes i els diumenges.

Aquesta és l'estructura del programa:
• 1 tira de producció pròpia: El món d'En Guai. Durada

aproximada: 5 minuts.
• 1 tira d'animació infantil de producció aliena. Ara mateix en

emissió Legió de Superherois. Durada aproximada: 20
minuts.

• 1 tira de producció pròpia: L'hora del compte. Durada
aproximada: 15 minuts.

• Una coproducció d'animació infantil denominada
RUPERT&SAM. És una coproducció d'animació infantil de
52 capítols de 3 minuts de durada.

Santa Ponça, 24 d'abril de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.
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Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 2882/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Maremostra Ocean
International Film Festival. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de
2012).

Quin cost tendrà per l'EPRTVIB la participació d'IB3 al
Maremostra Ocean International Film Festival?

En relació amb la petició del cost per participar al
Maremostra Ocean International Film Festival, el cost és zero.

Santa Ponça, 30 de maig de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4250/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptar la
presència del delegat del Govern a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny, conformement amb l'article 46.4 del Reglament de la
cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que el
president del Parlament, en aplicació de l'article 46 del
Reglament de la cambra, adopti l'acord de recaptar la presència
del Sr. José María Rodríguez i Barberá, delegat del Govern a les
Illes Balears, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre els dispositius dels cossos i
forces de seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i,
en general, a tot Mallorca, amb motiu de les diverses
mobilitzacions ciutadanes de protesta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4258/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de recaptar la presència del delegat del
Govern a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny, conformement amb l'article 46.4 del Reglament de la
cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el
president del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència
del Sr. José María Rodríguez i Barberá, delegat del Govern a les
Illes Balears, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre
les mesures policials en els pobles de Mallorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 4325/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptar la
presència del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que el
president del Parlament, en aplicació de l'article 46 del
Reglament de la cambra, adopti l'acord de recaptar la presència
del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, davant la Comissió d'Economia, per tal d'informar
sobre les accions del Govern de les Illes Balears en relació amb
el Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents
de liberalització del comerç i de determinats serveis.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 4367/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre el pla
extraordinari de lluita contra el frau.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 4239/12, 4235/12 i
4254/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de les substitucions de la
preguntes esmentades, dels diputats Hble. Sr. Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
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per Menorca, i Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a conferència de presidents de
consells insulars, a incompatibilitat del president i a índex de
producció industrial a les Illes Balears (BOPIB núm. 49, d'1 de
juny d'enguany), per les preguntes RGE núm. 4374/12, 4377/12
i 4378/12, relatives a campanya de l'112 de cara al proper estiu,
a cessament del Consell Escolar i a consens lingüístic,
respectivament, publicades en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 4373/12,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la CAIB i d'altres institucions
autonòmiques. 

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 79 ext., de dia 1 de juny de 2012, el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la CAIB i d'altres institucions autonòmiques, la Mesa
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2012, conformement amb l'establert als articles 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, acorda de preveure'n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple de la
cambra, en el termini improrrogable de trenta dies subsegüents
al de la promulgació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tractament de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports de les
preguntes RGE núm. 3569/11, 4434/11, 4437/11 i 4904/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4259/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article
168.2 del Reglament de la cambra, acorda que les preguntes
esmentades, relatives a local escola de persones adultes (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011), a escola d'adults de Maó, a
escola de persones adultes de Maó (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011) i a remodelació del centre educatiu de La
Graduada (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011), siguin
tramitades com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3122/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4226/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la interpelAlació esmentada, relativa a política general en
transferències de justícia (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre
de 2001).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Modificació dels criteris per a la inclusió de preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la cambra a les
sessions ordinàries, així com de l'admissió a tràmit per
delegació del president.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, d’acord amb la
Junta de Portaveus, en sessió de dia 6 de juny de 2012,
trobant-s’hi formalment constituïda com a tal, ha acordat de
modificar els criteris per a la inclusió de preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple de la cambra a les
sessions ordinàries, així com de l’admissió a tràmit per
delegació del president (publicats al BOPIB núm. 9, de 26
d'agost de 2011), en el sentit d’afegir-hi els apartats següents: 

"6. Mentre existeixi un diputat no incorporat a cap grup
parlamentari, podrà presentar una pregunta amb solAlicitud
de resposta oral davant el Ple de la cambra cada tres sessions
plenàries.

7. El nombre de preguntes a incloure a l’ordre del dia de
cada sessió plenària ordinària fixat per la Presidència
d’acord amb la Junta de Portaveus serà de 18, llevat que es
produeixi la circumstància a què es refereix el punt núm. 6,
en el qual cas el nombre de preguntes serà de 19." 

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

Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les

Diputades.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4225/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i queda assabentada
de la substitució del Sr. Jaume Ferrer i Ribas pel diputat Hble.
Sr. Antoni Diéguez i Seguí a la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012.

-  Pàg. 2255 i 2316. Respostes a preguntes, apartat G)
On diu: A les Preguntes RGE núm. 2103/12 i 2194/12, ...
Hi ha de dir: A les Preguntes RGE núm. 2103/12 i 2104/12, ...
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