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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
12 de juny de 2012, aprovà la Llei de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible.

Palma, a 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI DE MESURES URGENTS PER A

L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Garantir el principi de seguretat jurídica és un deure dels
poders públics i ha de ser, per tant, un dels objectius de
qualsevol regulació. Això no obstant, en èpoques de crisi
econòmica com l'actual, on es fa necessari reforçar la confiança
dels agents econòmics i dels ciutadans en general, aquest
principi esdevé vertebrador de la majoria de regulacions que
s'aproven per fer front a la conjuntura adversa i poder iniciar de
manera ferma un procés de recuperació econòmica.

Si hi ha un sector allà on més ha estat posat en dubte el
principi de seguretat jurídica ha estat l'urbanisme, competència
exclusiva de la comunitat autònoma, així com l'ordenació del
territori, de conformitat amb el que estableix l'article 30.3 de
l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en concordança amb
l'article 148.1.3a de la Constitució Espanyola. La dispersió
normativa que en la nostra comunitat autònoma ha tengut
aquesta important funció pública s'ha agreujat amb una rigidesa
normativa i procedimental que ha provocat una paràlisi
d'aquesta funció pública com a tal. La situació ha esdevingut
insostenible tant en el moment de forta expansió, quan la
necessitat de sòl i el dinamisme del mercat anaven a una
velocitat molt superior a la de l'ordenació urbanística municipal,
com ara, en què els ajuntaments es troben fermats per una xarxa
de tràmits que fan gairebé impossible la innovació d'una figura
de planejament en un temps raonable. Si en una situació de crisi
econòmica com l'actual es necessiten respostes ràpides i
decidides per impulsar la recuperació, és evident per a tothom
que els instruments d'ordenació urbanística actuals esdevenen
ineficaços.

Un dels aspectes que ha contribuït a aquesta ineficàcia és
l'existència de normativa sovint confusa que ha donat lloc a
interpretacions divergents i contradictòries. Un cas paradigmàtic
és possiblement el de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears, la qual va ser objecte ja de modificacions al poc
temps de la seva promulgació i que continua presentant
problemes importants tant pel que fa a la regulació del sòl urbà
com a l'aplicació dels deures i les càrregues als promotors. Per
aquesta raó, s'ha considerat adient fixar una nova regulació del
sòl urbà i urbanitzable, definint clarament ambdues classes de

sòl i fixant un nou règim de càrregues a partir de la normativa
estatal. La resta de disposicions fa referència a mesures
dirigides a facilitar les innovacions en l'ordenació urbanística i
a aquelles que han de permetre una millora en l'eficàcia de les
administracions competents i una millor utilització del sòl, tot
compatibilitzant el desenvolupament social i econòmic i la
sostenibilitat ambiental.

De manera ja més concreta, el capítol I de la llei fixa un
concepte estricte de sòl urbà, de manera que aquest sòl només
pot ser-ho en la mesura que es trobi transformat per la
urbanització, transformació que ha d'incloure almanco els
serveis bàsics que es fixen. Per primera vegada es regula la
possibilitat de classificar com a urbans assentaments la
dimensió o les característiques dels quals no permeten o no fan
aconsellable exigir tots els serveis urbanístic bàsics. De manera
especial, i com es troba ja previst en la normativa comunitària,
es poden exceptuar d'aquests assentaments les xarxes de
clavegueram, que seran substituïdes per sistemes
individualitzats alternatius, igualment respectuosos amb el medi
natural i que resultaran, en aquests casos, menys agressius i
costosos. És important remarcar, en tot cas, que aquesta
regulació pretén fixar la possibilitat que els ajuntaments puguin
ordenar aquests espais urbanitzats i preveure'n la consolidació
de manera integral i respectuosa amb l'entorn, sense permetre's
en cap cas la previsió d'un nou assentament.

En connexió amb aquesta regulació, cal fer esment a la
previsió de la disposició addicional primera, la qual preveu el
reconeixement com urbans d'aquells terrenys que ja es troben
transformats per la urbanització i, per tant, han perdut els
requisits que els mantindrien en la situació de sòl rural, per
dir-ho en la denominació de la legislació estatal. La casuística
aquí pot ser molt àmplia i, per tant, s'ha optat per donar al
municipi la possibilitat de delimitar aquests sòls per
incorporar-los a l'ordenació pròpia i fixar les càrregues que
siguin pertinents per completar els serveis que hi manquin.

Aquesta incorporació es pot fer amb independència de la
classificació o categoria de sòl en què es trobin els terrenys en
els diferents instruments d'ordenació territorial, amb les úniques
excepcions que no siguin terrenys que hagin estat objecte de
processos de canvi de classificació que hagin donat lloc al
reconeixement d'una responsabilitat patrimonial o que la seva
transformació s'hagi iniciat tenint ja la qualificació de sòl rústic
protegit. Fora d'aquests casos, el planejament podrà delimitar i
ordenar aquests sòls, incorporant-los com urbans al planejament
a tots els efectes. Tot això sens perjudici que, en alguns casos,
se'ls qualifiqui com assentaments en el medi rural.

També es regula el concepte de sòl urbanitzable i es fixen,
pel que fa al que és ordenat directament pel planejament
general, les càrregues que ha d'assumir el promotor, amb un
règim diferencial de la resta de sòls urbanitzables i que es
justifica per l'especificitat o l’escassa entitat d'aquests sòls
ordenats. Seguidament, es regulen les actuacions de
transformació urbanística en sòl urbà, adaptant la regulació
autonòmica a l'estatal i deixant clar, en coherència amb això,
que aquestes actuacions no poden comportar mai la urbanització
de sòl no transformat.
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Pel que fa al capítol II, es fixa una nova regulació dels
deures relatius a les actuacions de transformació urbanística pel
que fa a la cessió de sòl lliure de càrregues i a la reserva de sòl
d'ús residencial per a habitatges sotmesos a algun règim de
protecció pública. En aquest cas, es permet que el planejament
moduli aquestes cessions per afavorir les operacions de
recuperació i millora dels sòls urbans, entre d'altres aspectes.

En el capítol III es fixen diverses mesures de simplificació
i agilitació, com ara la possibilitat de modificar el planejament
urbanístic encara que aquest no estigui adaptat a instruments
d'ordenació territorial o no contengui el catàleg de protecció del
patrimoni històric o la possibilitat de modificar la delimitació de
polígons, o d'unitats d'actuació o del sistema de gestió.
Finalment es modifica la Llei de disciplina urbanística per
facilitar i incentivar els processos de legalització i de restitució
de la realitat física alterada quan la primera no sigui possible.

D'altra banda, el capítol IV estableix un seguit de
modificacions de la Llei del sòl rústic, començant per una nova
regulació de la prestació compensatòria per a usos i
aprofitaments excepcionals, regulada en l'article 17 i que fins
ara ha estat inaplicada per la seva manca de desplegament.
Especialment transcendent, per fer una passa important cap a la
seguretat jurídica, és la nova regulació de l'article 19 en el sentit
que fixa un règim jurídic mínim per a aquells usos existents en
un àmbit en què la nova implantació d'aquests usos esdevé
prohibida. Fins ara, la situació de les construccions i
instalAlacions relacionades amb aquests usos era molt poc clara
i se'n dificultava la possibilitat de fer-hi obres de manteniment
o millora. Amb la nova redacció es reconeixen aquests usos
previs com permesos excepte que el planejament determini una
altra cosa o que la seva implantació sigui contrària a la
normativa vigent.

També és especialment important la modificació de l'article
26, ja que permet ampliar els usos que es poden implantar al sòl
rústic de manera justificada. El desenvolupament social i
econòmic de les zones rurals no s'oposa a una gestió sostenible
del medi ni del paisatge. Al contrari, són molts els elements de
connexió entre uns i altres, ja que és ben obvi que la millora
sostenible de les condicions socioeconòmiques d'una zona ha de
revertir en una millor preservació dels seus valors naturals. En
qualsevol cas, es deixa ben clar que aquests usos que s'autoritzin
han de ser compatibles amb les limitacions que es fixin segons
el grau de protecció de la zona.

Tanca aquesta llei un conjunt de disposicions que pretenen
donar solució a problemes molt concrets que sovint suposen
importants entrebancs a un desenvolupament correcte de la
política territorial i urbanística o corregeixen situacions que no
responen a la realitat. Cal destacar la modificació de la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, que es
justifica en la necessitat d'agilitar els procediments ambientals
dels projectes, plans i programes, modificant, en alguns casos,
el sentit del silenci. També es modifica l'abast d'alguns informes
relatius a la sostenibilitat dels instruments de planejament que
ordenin actuacions d'urbanització.

Capítol I
El sòl urbà i urbanitzable

Article 1
Concepte de sòl urbà

1. Constitueixen el sòl urbà:

a) Els terrenys que el planejament urbanístic general inclou
de manera expressa en aquesta classe de sòl perquè, havent estat
legalment sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, tenen
tots els serveis urbanístics bàsics.

b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic,
assoleixen el grau d'urbanització que aquest determina.

c) Els assentaments en el medi rural delimitats d'acord amb
l'article 3.

2. La classificació com urbans dels terrenys s’ha de mantenir al
marge del fet que siguin objecte d’actuacions de transformació
urbanística.

Article 2
Serveis urbanístics bàsics

1. Són serveis urbanístics bàsics:

a) La xarxa viària que tengui un nivell de consolidació
suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària
bàsica municipal.

b) Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.

c) El subministrament d'energia elèctrica.

2. Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques
adequades per a l'ús del sòl previst pel planejament urbanístic
que el classifica.

Article 3
Assentaments en el medi rural

1. El planejament urbanístic general podrà delimitar com
assentaments en el medi rural, dins de la classe de sòl urbà, els
de caràcter predominantment residencial existents a l’entrada en
vigor d’aquesta llei sobre els quals, bé per la seva escassa entitat
o dimensió, bé pel seu caràcter extensiu, bé per raons d'índole
territorial o paisatgística, no s’estimi convenient l'aplicació
completa del règim jurídic del sòl urbà.

2. Amb caràcter general, l’ordenació que respecte d’aquests
s’estableixi:

a) N’ha de prioritzar el manteniment del caràcter i la
integració paisatgística a l'entorn.
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b) Pot preveure determinades peculiaritats i excepcions
respecte dels serveis urbanístics bàsics. En qualsevol cas,
l’exempció de la xarxa de sanejament només pot fixar-se quan
es justifiqui per l’elevat cost o perquè no suposi cap avantatge
per al medi ambient, i sempre que es prevegi la instalAlació de
sistemes de depuració d’aigües residuals de caràcter individual
com depuradores d’aigua o fosses sèptiques estanques i
homologades.

c) No haurà de preveure obligatòriament les reserves legals
per a equipaments i espais lliures públics que resultin exigibles
a la resta del sòl urbà. En conseqüència, la seva població
potencial, el càlcul de la qual no haurà d’efectuar-se fins que no
siguin objecte d’ordenació detallada, no computarà als efectes
de les reserves obligatòries d’espais lliures públics per al
municipi.

3. El règim dels assentaments en medi rural podrà determinar:

a) L’obligatòria constitució en comunitat de propietaris a fi
de subvenir a les despeses derivades de la formulació del
planejament, de l’execució i la gestió de les determinacions
d’aquest i de la conservació de les infraestructures i dels
equipaments que en l’ordenació es contemplin.

b) El caràcter d’element comú de les infraestructures i dels
equipaments que s’hi inclouen, sense perjudici de l’ús públic
general de la vialitat.

4. Els assentaments en medi rural no generaran, en cap cas,
àrees de transició de les contemplades a l’article 10 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de
les Illes Balears i de mesures tributàries.

Article 4
El sòl urbanitzable

1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que el
planejament urbanístic general, d'acord amb les determinacions
i els límits del pla territorial insular, classifica així per
considerar-los adequats per garantir el creixement i les
necessitats de la població i de l'activitat econòmica.

2. El planejament urbanístic municipal pot distingir en aquesta
classificació de sòl entre:

a) Sòl urbanitzable directament ordenat, que s'integra pels
terrenys que, bé per la seva reduïda dimensió o bé perquè es
destinen predominantment a usos dotacionals o
d’infraestructura, siguin ordenats de manera detallada pel
planejament urbanístic municipal corresponent. En aquests
casos, almenys la meitat de la superfície bruta del seu àmbit,
amb inclusió, si escau, dels sistemes generals adscrits, haurà de
destinar-se a usos dotacionals o d’infraestructures o a terrenys
per a patrimoni públic de sòl addicionals als resultants de les
determinacions dels articles 8 i 9 d’aquesta llei, i aquestes
reserves, totes de cessió obligatòria i gratuïta, substituiran les
que, amb caràcter general, fixa la normativa urbanística per als
sòls urbanitzables. 

b) Sòl urbanitzable no ordenat, que s'integra per la resta de
terrenys urbanitzables. El planejament urbanístic general ha de
delimitar un sector o més i fixar les condicions i els requisits
exigibles per transformar-lo mitjançant la formulació, la
tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla parcial.

Article 5
Actuacions de transformació urbanística 

1. Tenen la consideració d'actuacions de transformació
urbanística en sòl urbà les consistents en la redefinició de
l’ordenació preestablerta per al seu àmbit o que suposin la
implantació o la millora de les infraestructures i dotacions
públiques. S’ha de distingir entre les actuacions de renovació o
reforma integral de la urbanització i les actuacions de dotació.

2. Són actuacions de renovació o de reforma integral de la
urbanització les que impliquen la reordenació general d'un
àmbit de sòl urbà amb modificació substancial de l'ordenació
preexistent que canviï l’ús predominant i incrementi en més
d’un 50% l’edificabilitat mitjana ponderada fixada en aquest
àmbit pel planejament anterior.

3. Són actuacions de dotació la resta d’actuacions previstes en
sòl urbà, i no tenen en cap cas tal consideració les actuacions en
l’àmbit de les quals no existeixi increment de l’edificabilitat
mitjana ponderada assignada pel planejament anterior i no
resulti precisa l’equidistribució de beneficis i càrregues.

4. En cap cas la superfície dels terrenys sotmesos a actuacions
de transformació urbanística en sòl urbà no computa com a
creixement a l’efecte del que preveuen l’article 33 de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial de
les Illes Balears i de mesures tributàries, i les disposicions
corresponents que fixin els plans territorials en desplegament
d’aquest article.

5. Tenen la consideració d’actuacions de transformació
urbanística en sòl urbanitzable les actuacions de nova
urbanització mitjançant les quals els terrenys passen de la
situació de sòl rural a la de sòl urbanitzat.

6. Sense perjudici de l’establert a l’article 15 del text refós de la
Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, el planejament haurà de justificar la viabilitat
econòmica de les actuacions de transformació urbanística que
defineixi.

Article 6
Concepte de solar

1. Tenen la consideració de solar els terrenys classificats com a
sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons la seva
qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents:
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a) Que confrontin amb via pública que disposi efectivament
d'enllumenat públic,  pavimentació amb, si escau, voravies
encintades i amb els serveis urbanístics, d'acord amb les
determinacions establertes pel planejament urbanístic o, en tot
cas, si aquest no les especifica, com a mínim amb els bàsics
assenyalats a l'article 2 d'aquesta llei.

b) Que tenguin assenyalades alineacions i rasants, si el
planejament urbanístic les defineix.

c) Que no hagin estat inclosos en un àmbit subjecte a
actuacions de transformació urbanística pendents de
desenvolupament.

d) Que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per
destinar-los a carrers o a vies amb vista a regularitzar
alineacions o a completar la xarxa viària.

2. En el cas dels assentaments en el medi rural, la condició de
solar requerirà el compliment del previst al punt anterior, si bé
no serà necessari comptar amb la totalitat dels serveis que
s'indiquen a la lletra a) quan així ho determini el planejament
urbanístic.

3. Tenir la condició de solar és requisit imprescindible perquè
puguin atorgar-se llicències d’edificació. Això no obstant,
l’ajuntament sempre podrà autoritzar, tant en sòl urbà com
urbanitzable, l’edificació i la urbanització simultànies en els
termes que estableix el Reglament de gestió urbanística, aprovat
pel Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, o per la normativa
que el substitueixi.

Capítol II
Deures relatius a les actuacions de transformació

urbanística

Article 7
Règim general del compliment dels deures

1. Les actuacions de transformació urbanística requereixen el
compliment dels deures fixats en aquesta llei, en el text refós de
la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, i en la resta de normativa urbanística aplicable.

2. El compliment del deure de cessió regulat a l’article 8
següent podrà efectuar-se mitjançant les formes alternatives que
reglamentàriament s’estableixin pel consell insular corresponent
i, en tot cas, mitjançant la prestació econòmica substitutòria o el
seu reemplaçament per actuacions vinculades a finalitats
definides per al patrimoni municipal de sòl.

Article 8
Deures de la promoció de les actuacions de transformació
urbanística en sòl urbà i en sòl urbanitzable 

1. Els propietaris de terrenys classificats com a urbans i
urbanitzables que es troben inclosos en àmbits sotmesos a
actuacions d’urbanització, de renovació o de reforma integral
resten obligats a cedir el sòl lliure de càrregues d’urbanització
corresponent al 15% de l’edificabilitat mitjana ponderada que
comportin les actuacions de renovació o reforma integral en sòl
urbà i en sòl urbanitzable. 

2. En les actuacions de dotació aquests han de cedir el 15% de
l’increment de l’edificabilitat mitjana ponderada que comporti
l’actuació respecte de l’anteriorment definida pel planejament.

Article 9
Reduccions i increments dels deures de la promoció de les
actuacions de transformació urbanística en sòl urbà i en sòl
urbanitzable

1. L’ajuntament pot reduir fins al 5% els percentatges de cessió
establerts a l’article 8 anterior quan es tracti d’actuacions de
transformació urbanística vinculades a actuacions de
recuperació o rehabilitació integral de sòls urbans, en les quals
existeixi una gran càrrega de cessions, quan el valor de les
parcelAles resultants sigui considerablement inferior a les altres
en la mateixa categoria de sòl, o quan l’execució i el
manteniment dels serveis urbanístics impliquin un cost per a
l’ajuntament molt inferior al de la resta de terrenys.

2. L’ajuntament pot incrementar de manera justificada el
percentatge previst a l’article 8 anterior fins al 20% en els casos
en què el valor de les parcelAles resultants sigui
considerablement superior al de les altres en la mateixa
categoria de sòl o quan l'execució i el manteniment dels serveis
urbanístics impliquin un cost per a l'ajuntament molt superior al
de les altres parcelAles.

Article 10
Reserva per a habitatges protegits

1. El planejament urbanístic ha de preveure la reserva, per a la
construcció d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció
pública, dels terrenys necessaris per a la ubicació de, com a
mínim, el 30% de l’edificabilitat residencial prevista en les
actuacions d'urbanització en què aquest ús sigui el predominant.

2. L’ajuntament pot exonerar de la previsió de reserves a què fa
referència el punt anterior en els següents casos:

a) Que es tracti d’una zona turística no inclosa en l’àmbit
d’un pla d’ordenació de l’oferta turística, per a la qual el pla
territorial insular en determini la reordenació, i sempre que
aquesta impliqui una reducció de l’aprofitament urbanístic
respecte de l’existent amb anterioritat.

b) Que més del 50% de la superfície de l’àmbit d’actuació
s’hagi de destinar a dotacions públiques amb l’obligatorietat
dels propietaris de cedir gratuïtament els terrenys.

c) Que es tracti d’àmbits d’actuació el sòl lucratiu de la qual
es destini predominantment a ús residencial i la seva execució
suposi l’edificació de menys de 20 habitatges.

3. L’ajuntament podrà compensar l’obligació de reserva
mitjançant una prestació substitutòria, sempre que aquesta es
destini a la promoció d’habitatge sotmès a algun règim de
protecció pública o a l’obtenció de sòl destinat a albergar-la. La
prestació podrà ser econòmica o d’un altre tipus adequat per a
tals fins, i la seva quantia haurà de ser equivalent al valor que
tendria el sòl de la reserva, en cas d’haver-se efectuat.
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4. Reglamentàriament, el Govern de les Illes Balears
determinarà els municipis i nuclis de població que, en raó de la
seva població, quedin exclosos d’aquesta reserva. Fins que no
s’aprovi aquesta disposició reglamentària, en quedaran exclosos
els municipis amb una població inferior als 3.000 habitants de
dret sempre que en els dos últims anys anteriors a l’entrada en
vigor d’aquesta llei no s’hagin autoritzat edificacions
residencials per a més de 5 habitatges per cada 1.000 habitants
i any, o que els instruments de planejament d’aquests municipis
no ordenin actuacions residencials per a més de 100 nous
habitatges.

Capítol III
Mesures d'agilitació en matèria de tramitació de

planejament urbanístic, gestió i disciplina

Article 11
Modificacions a la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d'ordenació territorial

Es modifica l'article 15 de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d'ordenació territorial, que queda redactat de la
manera següent:

“Article 15
Vinculació al planejament urbanístic

1. Els instruments d'ordenació territorial prevists en aquesta
llei són vinculants per als instruments de planejament
urbanístic en tots aquells aspectes en què siguin
predominants els interessos públics de caràcter
supramunicipal.

2. El planejament urbanístic ha d'adaptar-se a les
determinacions fixades en els instruments d'ordenació
territorial quan, a través de la revisió, el municipi exerceixi
de manera plena la potestat d'ordenació, sens perjudici que
aquelles determinacions s'integrin, per raó de la seva
prevalença, dins de l'ordenació urbanística vigent.

3. La superació dels terminis fixats en els instruments
d'ordenació territorial per a l'adaptació del planejament
urbanístic només pot tenir l'efecte de legitimar la subrogació
del consell insular en l'exercici de les competències
municipals per fer-ne la redacció i la tramitació.”

Article 12
Modificacions a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de
patrimoni històric de les Illes Balears

Es modifica el número 2 de la disposició transitòria tercera
de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

“2. En el cas que s'incompleixi aquest termini, la formació
del Catàleg de protecció del patrimoni històric s'ha de
tramitar conjuntament amb la primera revisió de l'instrument
de planejament general que es redacti.”

Article 13
Modificació a la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de
l'activitat comercial de les Illes Balears

Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei
11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial de
les Illes Balears, que queda redactada de la manera següent:

“Disposició transitòria sisena
Vinculació amb l’actual planejament general municipal 

Els instruments de planejament urbanístic general s'han
d'adaptar al contingut d'aquesta llei en la seva primera
formulació o revisió.”

Article 14
Delimitació dels àmbits de les actuacions de transformació
urbanística 

1. Els àmbits de les actuacions de transformació urbanística
poden ser discontinus i afectar totes les classes de sòl. 

2. L’ajuntament pot modificar la delimitació dels àmbits que es
troben prevists en els instruments de planejament, així com fer
la primera delimitació quan aquests instruments no la
continguin, d'acord amb el següent procediment: 

a) Un cop aprovada inicialment la delimitació, l’expedient
s’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública durant un
termini de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i a l’adreça o punt d’accés electrònic
municipal corresponent. També s’ha de donar audiència als
propietaris afectats durant un termini idèntic.

b) L’aprovació definitiva de la delimitació s’ha de
pronunciar sobre les alAlegacions presentades. Si s’havia de
produir un augment o una disminució de la superfície de l’àmbit
superior en un 10% respecte de la proposta inicial, s’ha de
repetir el tràmit d’audiència als propietaris afectats prèviament
a l’aprovació definitiva.

c) L’eficàcia de la delimitació aprovada s’ha de diferir fins
a la publicació de l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Així mateix, la delimitació
aprovada s’ha de publicar a l’adreça o al punt d’accés electrònic
municipal corresponent i comunicar-se a l’Arxiu central
d’urbanisme i al corresponent consell insular.
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Article 15 
Modificació d’usos detallats d’equipament i dels sistemes de
gestió

1. L’ajuntament podrà modificar l’ús detallat d’equipament
definit pel planejament per a terrenys de titularitat pública a un
altre distint dins d’aquest ús global mitjançant acord plenari que
únicament haurà de sotmetre’s al tràmit establert en el punt 2 de
l’article anterior. L’acord d’aprovació definitiva i el contingut
de la modificació de l’ús dels terrenys esmentats s’haurà de
comunicar igualment a l’Arxiu central d’urbanisme i al
corresponent consell insular.

2. El mateix procediment previst a l’article 14 anterior servirà
per substituir el sistema de gestió urbanística de l'actuació o per
fixar-lo quan no estigui previst al planejament.

3. En els sistemes de compensació i cooperació resultarà sempre
factible formular la reparcelAlació voluntària, que podrà anar
acompanyada de procediments específics per a l'execució
material de la urbanització sempre que aquesta s'efectuï a càrrec
dels propietaris afectats.

Article 16
Modificacions a la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística

1. Es modifica l’article 27.1 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre,
de disciplina urbanística, afegint un nou paràgraf amb el
redactat següent:

“e) No sotmetre l’edifici a la inspecció tècnica quan hi
estigui obligat per la normativa vigent.”

2. Es modifica l’article 35 de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre,
de disciplina urbanística, que queda redactat de la manera
següent:

“Són competents per iniciar, tramitar i imposar sancions,
així com per ordenar el restabliment de la legalitat
urbanística conculcada, els òrgans de govern o administració
municipals i insulars en l’àmbit de les seves respectives
competències.” 

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 39 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“1. Són competents per imposar les multes:

a) L’autoritat municipal que correspongui d’acord amb
la normativa de règim local.

b) Els consells insulars, quan actuïn per subrogació o
delegació de competències.”

4. Es modifica l'apartat f) de l'article 45 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“f) Que encara que siguin legalitzables, no se'n solAliciti
la legalització dins dels terminis fixats en l'article 46.1.”

5. Es modifica l'apartat 1 de l'article 46 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“1. S'han de sancionar amb multa del 5% del valor de l'obra
executada les infraccions que siguin objecte de legalització
i així ho hagi solAlicitat la persona interessada en el termini
fixat per l'Administració, tret dels casos que es preveuen a
l'epígraf g) de l'article anterior. Si la legalització s'ha instat
un cop acabat aquest termini, però abans que s'imposi la
sanció, aquesta ha de ser del 5 al 10% del valor de l'obra
executada.

Les infraccions que no puguin ser objecte de legalització
o la legalització de les quals comporti que s'hagi de demolir
una part de l'edificació, s'han de sancionar amb una multa
del 5 al 10% del valor de l'obra executada quan l'infractor,
abans que se li imposi la sanció, restitueixi la realitat física
alterada al seu estat anterior.”

6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 65 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“En el termini de dos mesos comptadors a partir de la
notificació de l'acord de suspensió, s'ha de demanar la
llicència oportuna.”

7. Es modifica l'article 72 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre,
de disciplina urbanística, que queda redactat de la manera
següent:

“1. Independentment de la resolució de demolició o de
reconstrucció, les infraccions urbanístiques comeses contra
el que disposa aquesta llei han de donar lloc a la imposició
de sancions pecuniàries.

L'òrgan actuant ha d'adoptar les multes que
corresponguin a proposta de l'instructor, amb les formalitats
prèvies que preveu la Llei de procediment administratiu i
com a continuació a l'expedient de demolició o
reconstrucció instruït.

2. Sens perjudici del que estableix l’article 33, el fet que
l'infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat
anterior, dins del termini previst en l'apartat primer de
l'article 67, dóna lloc, a instància de la persona interessada,
a la condonació del 80% de la sanció imposada.” 

Article 17 
Modificacions a la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei
4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió a les Illes Balears, que queda redactada de la manera
següent:
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“Disposició transitòria tercera
Regla especial en matèria de desenvolupament de polígons
industrials o d’empresa

No serà necessària l’adaptació prèvia del planejament
urbanístic municipal al pla territorial insular per poder
aprovar plans parcials de sòls urbanitzables d’ús industrial,
així com els corresponents instruments de gestió que en
facultin l’execució, sempre que es tracti de municipis que:

a) Tenguin el planejament urbanístic general adaptat a
les determinacions de les Directrius d’Ordenació Territorial.

b) Tenguin edificat més del 65% del sòl lucratiu urbà
d’ús industrial.

En el cas que part de l’àmbit d’actuació sigui qualificat
com a àrea de protecció territorial de carreteres, aquests
terrenys quedaran integrats en el sòl urbanitzable i es
destinaran a sistema general d’espai lliure públic.

Així mateix, les determinacions d’aquesta disposició
només seran d’aplicació a un sector per municipi, i
l’aprovació inicial del pla parcial requerirà d’informe
favorable del consell insular corresponent, relatiu a l’anàlisi
d’alternatives quan hi hagi més d’un sector proposat, al
compliment de la Llei 8/2009, de 16 de desembre, de
reforma de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears per a la transposició
de la Directiva 2006/123/CE del Parlament europeu i del
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en
el mercat interior, a les determinacions del pla territorial
insular i als condicionants d’obligat compliment que tenguin
efectes sobre la mobilitat i la integració paisatgística de
l’actuació.

En el cas que a l’entrada en vigor d’aquesta llei, el pla
parcial que es pretengui aprovar ja hagués superat la fase
d’aprovació provisional, el consell insular competent en
procedirà a l’aprovació definitiva, si bé obligarà a incloure,
com a prescripció, les determinacions que calguin, relatives
al compliment de la Llei 8/2009 ja esmentada, a les
determinacions del pla territorial insular i als condicionants
d’obligat compliment que tenguin efectes sobre la mobilitat
i la integració paisatgística de l’actuació.”

Capítol IV
Mesures relatives a usos i activitats en sòl rústic

Article 18
Modificacions a la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 17 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del
sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat de la manera
següent:

“Article 17
Prestació compensatòria per usos i aprofitaments
excepcionals

1. L'autorització d'activitats en sòl rústic relacionades amb
usos extractius o declarades d'interès general genera una
prestació compensatòria derivada de l'atribució d'un ús i
aprofitament excepcional atípic en aquesta classe de sòl. En
qualsevol cas queden exemptes d'aquesta prestació les

activitats relacionades amb la protecció i l'educació
ambiental, les activitats del sector primari, a excepció de les
extractives, i les indústries de transformació agrària.

2. La prestació compensatòria grava les activitats
esmentades, que es poden concretar en actes d'edificació o
el seu canvi d'ús, de construcció, de realització d'obres,
instalAlacions o extracció d'àrids, que no estiguin vinculats
a l'explotació agrícola, ramadera, forestal, pecuària i
cinegètica, o a la conservació i a la defensa del medi natural.

3. La gestió de la prestació compensatòria per usos i
aprofitaments excepcionals correspon al municipi en què
s'autoritzin les activitats subjectes. Els recursos que se
n'obtinguin s'han de destinar necessàriament al patrimoni
públic municipal de sòl, en els termes que es preveuen en la
legislació urbanística i en aquesta llei, o a actuacions de
millora paisatgística i mediambiental en sòl rústic que
s'hagin previst específicament en l'instrument de
planejament general urbanístic municipal i que impliquin
despesa de capital.

4. Estan obligades a pagar aquesta prestació les persones
físiques o jurídiques que promoguin les activitats o els actes
esmentats en els apartats anteriors. En el moment de la
concessió de la llicència municipal corresponent s'ha de
meritar una quantia del 10% de l'import dels costs d'inversió
de la implantació efectiva, exclosa la corresponent a
maquinària i equips.

5. Els municipis poden establir, mitjançant l'ordenança
corresponent, quanties inferiors segons el tipus d'activitat i
les condicions d'implantació, com també preveure
exempcions al pagament de la prestació compensatòria per
activitats benèfiques o assistencials i sense ànim de lucre
quan aquestes s'acreditin fefaentment. En qualsevol cas, els
actes que duguin a terme les administracions públiques en
exercici de les competències pròpies estan exempts
d'aquesta prestació.”

2. Es modifica el número 3 de l'article 19 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“3. Són usos prohibits aquells en relació amb els quals no és
possible autoritzar cap activitat, atès que la incidència de les
actuacions que s'hi vinculen és incompatible amb la
protecció del sòl rústic. No obstant això, i excepte quan així
s'indiqui expressament, la prohibició d'un ús no implica el
cessament dels ja existents ni la prohibició d'actuacions
tendents a recuperar, mantenir o millorar les edificacions i
instalAlacions realitzades sense infracció de la normativa
vigent a la data de la implantació.”
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3. Es modifica l’apartat c) de l'article 24 de la Llei 6/1997, de 8
de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“c) Els centres de producció, de servei, de transport i de
proveïment d’energia elèctrica i de gas, inclosos els
d’energies renovables, així com les instalAlacions necessàries
per a la seva connexió a la xarxa de distribució i les xarxes
destinades a eficiència energètica.”

4. Es modifica el número 2 de l'article 26 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“2. La declaració d'interès general es pot atorgar a totes les
activitats que, respectant les limitacions que s'estableixin
d'acord amb els usos i essent compatibles amb el grau de
protecció de la zona, contribueixin a l'ordenació o al
desenvolupament rurals o resultin d'ubicació necessària en
sòl rústic.

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per ordenació o
desenvolupament rurals el conjunt de polítiques públiques
adreçades al manteniment i a l'ampliació de la base
econòmica del medi rural a través de la preservació
d'activitats competitives i multifuncionals, i a la
diversificació de la seva economia amb la incorporació de
noves activitats compatibles amb un desenvolupament
sostenible.”

5. Es modifica el número 3 de l'article 36 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“3. La Comissió Insular d'Urbanisme o l'òrgan del consell
insular corresponent que tingui atribuïda la competència, ha
de sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública durant
un termini de quinze dies, mitjançant un anunci al Butlletí
Oficial de les Illes Balears i a l'adreça o punt d'accés
electrònic corresponent -amb la finalitat que es puguin
formular les alAlegacions pertinents sobre els extrems
assenyalats en el punt anterior- i, a la vista del resultat,
emetre l'informe corresponent i notificar-lo a la corporació
municipal.”

6. Es modifica el número 2 de l'article 37 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“2. L'òrgan que hagi d'efectuar la declaració ha de sotmetre
l'expedient al tràmit d'informació pública durant un termini
de quinze dies, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de
les Illes Balears i a l’adreça o punt d'accés electrònic
corresponent, i a l'informe, durant un termini idèntic, dels
organismes i de les administracions amb competències en la
matèria de què es tracti.”

Disposició addicional primera
Sòls transformats a l’entrada en vigor d’aquesta llei

1. Sens perjudici del que disposa l’article 1 d’aquesta llei,
constitueixen també sòl urbà els terrenys que, a l’entrada en
vigor d’aquesta llei i amb independència de la seva classificació
urbanística prèvia, es troben integrats o conformen trama urbana
i compleixen algun dels següents requisits:

a) Estar transformats per la urbanització i comptar el seu
àmbit amb la totalitat dels serveis urbanístics que, si escau,
exigia el planejament sobre la base del qual es van executar i, en
absència d’aquest, amb els bàsics, plenament funcionals i
suficients per als usos a què donen servei.

b) Que el seu àmbit, encara que hi manquin alguns dels
serveis urbanístics bàsics, tengui l’ordenació consolidada per
ocupar l’edificació almenys de dues terceres parts dels espais
aptes per a aquesta, segons l’ordenació que s’estableixi.

2. La incorporació a la classe de sòl urbà dels àmbits a què es
refereix el punt anterior s’efectuarà pel planejament general en
la seva revisió o mitjançant modificacions puntuals que abastin
àmbits homogenis, i suposarà la seva legal i efectiva integració
en l’ordenació. La delimitació dels àmbits a què es refereix la
lletra b) anterior haurà d’efectuar-se de forma coherent i sense
incloure terrenys perimetrals no edificats en els quals manquin
els serveis urbanístics existents en la resta de l’àmbit.

3. La seva ordenació podrà efectuar-se directament pel
planejament general o mitjançant plans especials i haurà
d’avaluar la necessitat dels serveis d’urbanització que es
requereixin així com la qualitat dels existents, i es podran
imposar les càrregues urbanístiques que procedeixin per a
l’obtenció de dotacions. Les actuacions per a implantació
d’infraestructures i equipaments tendran el caràcter d’actuacions
de dotació, i haurà d’establir-se per l’ordenació el moment que
es durà a terme l’efectiu compliment del deure de cessió regulat
en l’article 8 d’aquesta llei.

4. Fins que s’aprovi l’instrument de planejament que els ordeni,
no es podran autoritzar en aquests terrenys obres d’urbanització
ni d’edificació que impliquin construccions de nova planta o
ampliació de les existents.

5. Sens perjudici del que es preveu en els paràgrafs anteriors, en
cap cas no podran classificar-se com urbans:

a) Els sòls la transformació urbanística dels quals s’hagués
iniciat estant ja classificats com sòl rústic protegit.

b) Els sòls que, amb anterioritat, haguessin estat sotmesos a
processos de canvi de classificació urbanística dels quals
s’hagués derivat i efectuat el pagament d’una indemnització.

6. A l’efecte de l’aplicació de l’assenyalat en l’apartat 1
d’aquesta disposició, el simple fet que el terreny confronti amb
carreteres i vies de connexió interlocal, o amb vies que
delimiten el sòl urbà, no comportarà que el terreny constitueixi
o tingui la consideració de sòl urbà.

Disposició addicional segona
Modificació a la Llei 8/1988, d'1 de juny, d'edificis i
instalAlacions fora d'ordenació

Es modifica, en l'article 1, la frase “El nou planejament
establirà les normes urbanístiques aplicables als elements que
restin en aquesta situació i les actuacions autoritzades”, que
queda redactada de la manera següent: “El nou planejament ha
d'establir les normes urbanístiques aplicables als elements que
restin en aquesta situació i les actuacions autoritzables”.



2398 BOPIB núm. 51 -  15 de juny de 2012

Disposició addicional tercera
Modificacions a la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears

1. Es modifica el paràgraf segon de l'article 29.1 de la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, que
queda redactat de la manera següent:

“Transcorregut el termini sense que s'hagi tramès
l'informe a l’òrgan ambiental, aquest ha de prosseguir les
actuacions, sense que sigui necessari tenir en compte
l'informe emès fora del termini, sens perjudici de la
responsabilitat del personal al servei de l'administració
pública per la manca d'informe o l'emissió i la tramitació
d'aquest fora de termini.”

2. Es modifica l'article 44.3 de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“3. La manca de resolució i notificació en el termini indicat
en l'apartat anterior determina la no-subjecció del projecte
a l'avaluació d'impacte ambiental, sens perjudici de la
resolució expressa posterior, que només pot ser
confirmatòria de la no-subjecció, sens perjudici, si escau, de
l'inici del procediment de revisió d'ofici de l'acte presumpte
per la causa prevista en l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.”

3. Es modifica la lletra a) del punt 3 de l'article 89 de la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, que
queda redactat de la manera següent:

“a) El de l'administració hidrològica sobre disponibilitat
d'aigua potable, en quantitat i qualitat, i suficiència de la
capacitat de la xarxa de sanejament i depuració, en relació
amb la població prevista a les actuacions d'urbanització que
es proposin; així com sobre la protecció del domini públic
hidràulic.”

4. Es modifica l'article 96.4 de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“4. La decisió de l'òrgan ambiental s'ha de formular en el
termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'entrada de
la solAlicitud i de tota la documentació en el registre de
l'òrgan competent per emetre-la. La manca d'emissió i
notificació de la decisió en el termini indicat implica la
no-subjecció del pla o programa a l'avaluació ambiental
estratègica, sens perjudici de la resolució expressa posterior,
que només pot ser confirmatòria de la no-subjecció, sens
perjudici, si escau, de l'inici del procediment de revisió
d'ofici de l'acte presumpte per la causa prevista en l'article
62.1.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.”

Disposició addicional quarta
Patrimoni públic de sòl

Els béns, recursos i drets integrants dels patrimonis públics
de sòl, qualsevol que sigui l'ús lucratiu al qual estiguin destinats,
amb excepció del residencial protegit, poden tenir la condició de
preu del contracte, a l'efecte de retribuir el contractista, de
conformitat amb el que disposa la normativa de contractació del
sector públic, sempre que el contracte tingui per objecte alguna
de les destinacions del patrimoni públic de sòl que estableix la
legislació vigent.

Disposició addicional cinquena
Atorgament d'un nou termini per a la inclusió dels
aprofitaments d'aigua en el Catàleg d'aigües privades

S'atorga als titulars d'aprofitaments d'aigua afectats per les
disposicions transitòries de la Llei 29/1985, de 2 d'agost,
d'aigües, que estiguin en possessió de les autoritzacions
corresponents atorgades per l'organisme competent en matèria
minera o hidràulica amb anterioritat a l'entrada en vigor de
l'esmentada Llei d'aigües, o que, si no les tenen, puguin
acreditar que els aprofitaments són anteriors a l'entrada en vigor
del Decret Llei 11/1968, de 16 d'agost; del Decret 632/1972, de
23 de març; o del Decret 3382/1973, de 21 de desembre, pel que
fa a l'àmbit territorial de cada una de les illes de Mallorca,
d'Eivissa, de Menorca i de Formentera, respectivament, un
termini de tres anys comptadors a partir de la publicació
d'aquesta disposició en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició addicional sisena
Comunicació prèvia dels usos privatius d'aigües a
l'aplicació de l'article 54.2 del Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova la Llei d'aigües

Els usos privatius d'aigües a què es refereix l'article 54.2 del
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'aigües, a l'àmbit de les Illes Balears s'ha
de subjectar a la comunicació prèvia a l'administració
hidràulica, d'acord amb el que preveu l'article 71 bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, introduït per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici,
en el termes que, si cal, es determinin reglamentàriament, sens
perjudici de l'aplicació directa i immediata d'aquesta norma.

El règim de les autoritzacions atorgades durant la vigència
de l'article 22.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, com també del Decret
51/2005, de 6 de març, pel qual es regula el procediment
d'atorgament de les autoritzacions d'explotació d'aigües
subterrànies amb volum inferior a 7.000 m3/any i la intervenció
dels directors facultatius i les empreses de sondejos, s'ha de
determinar reglamentàriament.
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Disposició addicional setena
Compleció de trames urbanes en zones costaneres

1. No constituiran àrea de protecció territorial a què es refereix
l’article 19.1.e).1 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de
mesures tributàries, els terrenys confrontants amb la ribera de la
mar que el planejament general assigni a àrea de
desenvolupament urbà per concórrer-hi la totalitat de les
circumstàncies següents:

a) Constituir enclavaments de discontinuïtat en àrees amb
desenvolupament urbà consolidat.

b) Confinar amb àrea de desenvolupament urbà en més d’un
90% del seu perímetre distint de la ribera de la mar.

c) No intersecar la ribera de la mar en cap dels seus límits
amb sòl rústic.

d) Resultar convenient el seu desenvolupament urbanístic
per permetre la continuïtat dels sistemes estructurals del teixit
urbà i dotar-lo de coherència.

e) Tenir una superfície inferior a 15 hectàrees.

2. Les modificacions en la delimitació de les àrees excloses de
protecció territorial que resultin de l’aplicació de l’establert en
aquesta llei, seran definides pel planejament general
conformement als criteris que l’article 19.2 de l’esmentada Llei
6/1999, de 3 d’abril, estableix.

Disposició addicional vuitena 
Modificacions a la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 64 de la Llei 3/2003,
amb el contingut següent:

“3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, i
sense perjudici de les competències de direcció que
corresponen al Consell de Govern, l’òrgan de contractació
centralitzada en l’àmbit de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels ens del sector públic
autonòmic és el conseller competent en matèria de
contractació pública que, a aquests efectes, pot declarar de
contractació centralitzada els subministraments, les obres i
els serveis que es contractin de forma general i amb
característiques essencialment homogènies pels diferents
òrgans de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i pels ens del sector públic autonòmic.”

Disposició addicional novena
Norma territorial transitòria prèvia a la modificació del Pla
Territorial Insular de Menorca

1. De forma excepcional, es faculta el Consell Insular de
Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria
que desplaci la regulació del pla territorial insular i vinculi el
planejament urbanístic de l’illa. Aquesta norma haurà
d’aprovar-se definitivament en el termini màxim d’un any, a
comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, d’acord amb el
procediment previst en aquesta disposició, i estarà vigent fins a
l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Territorial
Insular de Menorca.

2. El contingut de la norma serà el propi del pla territorial i se
subjectarà al que es determina a les Directrius d’Ordenació
Territorial i als plans directors sectorials de competència del
Govern de les Illes Balears. De forma específica, la norma, entre
altres continguts, podrà:

a) Fixar una ordenació pròpia del pla territorial insular
d’acord amb el disposat a la Llei 14/2000, d’ordenació
territorial.

b) Suspendre la vigència de determinacions del pla territorial
insular que es considerin incompatibles amb l’ordenació que
fixi.

c) Legitimar l’execució d’actuacions de transformació
urbanística, amb els condicionants que es prevegin, sempre que
es trobin ordenades de forma detallada als instruments
d’ordenació territorial, sense que sigui necessària la seva
incorporació al planejament urbanístic. En tot cas, aquesta
legitimació no eximeix el promotor de l’obtenció de les
autoritzacions administratives pertinents, inclosa la tramitació
ambiental quan correspongui d’acord a la legislació vigent.

3. El procediment per aprovar la norma territorial transitòria
serà el següent:

a) L’aprovació inicial correspon al mateix òrgan que sigui
competent per aprovar inicialment el Pla Territorial Insular de
Menorca.

b) Amb l’aprovació inicial s’obrirà un termini d’informació
pública no inferior a vint dies per formular-hi alAlegacions, per
la qual cosa s’han de publicar els anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de les Illes Balears i en un dels diaris de major
circulació de l’illa. Al mateix temps se solAlicitarà informe als
ajuntaments de Menorca i al Govern de les Illes Balears.
L’informe serà emès en el termini d’un mes des de la recepció
de la solAlicitud, transcorregut el qual s’entendrà favorable.

c) Una vegada estudiats les alAlegacions i els informes
emesos, el mateix òrgan que va aprovar inicialment la norma
territorial transitòria l’aprovarà definitivament en el termini
màxim de sis mesos, comptadors des de la finalització del
termini per a alAlegacions i informes, transcorregut el qual tots
els actes de tramitació restaran sense cap efecte.
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4. L’aprovació inicial de la norma territorial transitòria implica
la suspensió de l’atorgament de llicències i d’autoritzacions per
a totes aquelles actuacions que no s’ajustin a les seves
determinacions.

5. La tramitació de la norma territorial transitòria se sotmetrà al
tràmit d’avaluació ambiental previst a l’apartat 1 de la
disposició addicional setena de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears.

Disposició addicional desena
Redelimitació del planejament general de l’illa d’Eivissa de
l’àmbit dels conjunts històrics

1. Excepcionalment es faculta el planejament general municipal
perquè efectuï una nova delimitació d’aquells conjunts històrics
de l’illa que van ser declarats bé d’interès cultural pel Consell
d’Eivissa i Formentera el 29 de març de 1996 (BOE núm. 138,
de 7 de juny de 1996), i integrats per l’església i la zona
compresa en el radi dels 250 metres des del seu centre, que
substituirà la delimitació actualment vigent. La nova delimitació
esmentada ha d’incloure en tot cas les esglésies, així com els
elements adjacents a aquestes que, conformement amb l’article
6.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears, siguin mereixedors de protecció.
L’ordenació que s’estableixi respecte dels esmentats conjunts
s’ha d’ajustar al que assenyalen els articles 39 i 41.2 de la llei
esmentada.

2. El planejament general haurà de definir, a més, per a cada un
dels conjunts delimitats, els respectius entorns de protecció i
establir-ne l’ordenació, conservant-ne el caràcter arquitectònic
i paisatgístic, preveient espais lliures contigus a les esglésies
que permetin la seva adequada contemplació i ordenant-los per
mitjà de tipologies edificatòries conformes amb el caràcter
esmentat que, excepte consolidació majoritària en alguna illa
d’una altra superior, no poden superar l’altura de planta baixa
i planta pis.

3. L’ordenació que s’estableixi respecte dels teixits urbans no
inclosos en l’àmbit dels conjunts ni en el dels respectius entorns
de protecció, així com respecte dels terrenys rústics limítrofs
amb aquests, haurà de mantenir la silueta paisatgística del
conjunt i del seu entorn de protecció.

4. En tot cas, s’han de catalogar i protegir els béns immobles de
valor patrimonial existents en tota la zona objecte d’ordenació.

5. Per acollir-se al previst en el present article, l’aprovació
inicial de l’instrument de planejament municipal requerirà
prèviament l’informe favorable de l’òrgan competent del consell
insular en matèria de patrimoni. 

Disposició addicional onzena
Modificació de l’article 1 i de l’annex I de la Llei 10/2010,
de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria
d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió

Es modifiquen l’article 1 i l’annex I de la Llei 10/2010, de
27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria
d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió, que
han de tenir la redacció següent:

“Article 1
Ordenació del sistema general d’equipaments i
infraestructures supramunicipal de Sa Coma a l’illa
d’Eivissa

1. Es qualifica com a sistema general un àmbit d’actuació de
caràcter supramunicipal en els terrenys de l’antic
aquarterament de Sa Coma, a l’illa d’Eivissa, per a la
implantació i l’execució d’equipaments i infraestructures,
segons la delimitació i l’ordenació que recull l’annex I
d’aquesta llei. En conseqüència, s’ajusten els límits de l’àrea
natural d’especial interès a la nova delimitació.
 
2. Tal qualificació implica la declaració d’interès general per
a les actuacions que en l’àmbit d’aquest sistema general es
plantegin en sòl rústic, així com, qualsevol que sigui la
classificació del sòl, el dret a obtenir directament, sense la
prèvia tramitació d’instrument urbanístic i sense necessitat
de prèvia adaptació del planejament municipal, les
corresponents llicències municipals que s’ajustin a
l’ordenació recollida en l’annex I d’aquesta llei per a la
implantació i l’execució d’equipaments i infraestructures en
aquest àmbit. Així mateix, la declaració d’utilitat pública per
a l’execució d’infraestructures i equipaments facultarà la
desafectació dels terrenys necessaris per a la seva
implantació.

3. La concreció dels projectes a executar en aquest àmbit
serà acordada pel Ple del Consell Insular d’Eivissa, oït el
Consell d’Alcaldes d’Eivissa i previ informe favorable del/s
ajuntament/s en l’àmbit territorial del/s qual/s se situïn els
corresponents projectes, pel que fa a les actuacions a
realitzar en el seu respectiu terme municipal. Correspondrà
a l’ajuntament competent per raó del territori l’atorgament
de les autoritzacions administratives legitimadores de les
actuacions d’edificació i/o transformació urbanística.

4. Les determinacions previstes en aquest article i en l’annex
I d’aquesta llei vinculen directament el planejament
urbanístic i territorial, que haurà d’adaptar-s’hi a la primera
modificació o revisió que es formuli.”

Annex I de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general en matèria d'ordenació
territorial, urbanisme i d'impuls a la inversió.
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“ANNEX I
1 Delimitació
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2 Ordenació del sistema general supramunicipal:
I.- Usos admesos
1. Equipaments i infraestructures de seguretat i emergències
per a la
protecció de la ciutadania i el medi.
2. Equipaments i infraestructures educatives, socials i
administratives.
3. Equipaments i infraestructures tècniques relacionades
amb l'abastament, el sanejament i l'energia, la protecció i la
gestió del medi, els serveis  urbanístics, els esports i el
lleure.
4. Usos relacionats amb la mobilitat, la transformació
urbanística i dels espais lliures, la xarxa viària i les xarxes
de serveis urbanístics necessaris, l’estacionament de
vehicles, etc.
I.I- Els usos esmentats es consideren, en tot cas, ús específic
admès.
II. - Tipologia d'edificació: aïllada, podent optar per altres
tipologies diferents prèvia formulació d'estudi de detall
mitjançant el qual es justifiqui l'adequada implantació de
l'edifici en el seu entorn.
III. - Condicions de l'edificació: els paràmetres d'aplicació
seran els necessaris en funció de les característiques i
necessitats de l'ús o els usos a què es destinen les
edificacions i instalAlacions.
IV. - Actuacions de transformació urbanística: es podran
executar aquelles actuacions de transformació urbanística
que siguin necessàries per a aquest àmbit; així mateix, els
projectes d'edificació podran incorporar actuacions de
dotació i/o compleció de les infraestructures que siguin
necessàries per donar suport a l'edificació.
V. - Condicions mediambientals: la totalitat d'actuacions que
es plantegin han d'adoptar mesures d'integració paisatgística,
que podran així mateix afectar el seu entorn i anar
acompanyades de la implantació d'usos relacionats amb
l'educació ambiental.”

Disposició transitòria primera
Sòls classificats com urbans

Els sòls classificats com urbans i que a l’entrada en vigor de
la present llei es trobin en la situació de sòl rural, es mantindran
en aquesta classificació i se sotmetran al règim jurídic vigent en
el moment de la seva ordenació detallada, sempre que iniciïn
l’execució de la seva transformació urbanística en el termini
màxim de 3 anys a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei. El mateix serà d’aplicació als terrenys urbans en situació de
rurals que no comptin amb ordenació detallada, si bé en aquest
cas el termini màxim serà de 4 anys.

Transcorreguts aquests terminis sense que s’hagi iniciat
l’execució de la transformació urbanística, els terrenys passaran
a tenir la classificació de sòl urbanitzable i hauran de sotmetre’s
al règim de deures i càrregues previst a la present llei.

Disposició transitòria segona
Cessions i reserva per a habitatges protegits en el
planejament vigent

Sens perjudici que l’ajuntament estableixi altres
determinacions:

a) El percentatge de cessions de les actuacions de
transformació urbanística a què es refereix l’article 8 d’aquesta
llei serà el vigent a la data en què es va aprovar definitivament
l’ordenació del seu àmbit, amb un mínim del 10%.

b) La reserva a què es refereix l’article 10 d’aquesta llei
únicament serà exigible quan l’ordenació dels àmbits que hi són
sotmesos s’hagi aprovat inicialment amb posterioritat a la data
d’1 de juliol de 2007.

Disposició transitòria tercera
Expedients de disciplina urbanística iniciats abans de vigir
la present llei

La present llei no és d’aplicació als expedients de disciplina
urbanística iniciats abans de la seva vigència, excepte si d’això
es pogués derivar la imposició d’una multa d’inferior quantia.

Disposició transitòria quarta
Formulacions, revisions o modificacions dels instruments de
planejament urbanístic

Les formulacions, revisions o modificacions dels
instruments de planejament urbanístic general que es trobin en
tramitació hauran d’adaptar-se a les determinacions de la
legislació o dels instruments d’ordenació territorial que els
afectin quan tals determinacions hagin entrat en vigor amb
anterioritat a la data de finalització del termini d’informació
pública de l’acord d’aprovació inicial o, si s’escau, del de nova
informació pública, realitzat en els procediments relatius a les
formulacions, revisions o modificacions esmentades.

Disposició transitòria cinquena
Nuclis rurals

Els nuclis rurals delimitats com a tals a l’entrada en vigor
del Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per
a l’ordenació urbanística sostenible, es continuaran regint per la
normativa vigent en el moment de la seva delimitació, sense
perjudici de la seva consideració com assentament en el medi
rural i de les modificacions que l’adaptació del planejament a
aquesta llei puguin introduir en la seva ordenació.

Fins que els plans territorials no s’adaptin al previst en
aquesta llei, la incorporació en aplicació de la disposició
addicional primera de nous terrenys a la classe de sòl urbà
mitjançant la figura d’assentament en medi rural, es continuarà
regint pel que disposen els plans territorials respecte dels nuclis
rurals, en tot el que no contradigui el que disposa la present llei.
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Disposició derogatòria

1. Es deroguen expressament les disposicions següents:

a) Els articles 10 i 11 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial,
urbanisme i d'impuls a la inversió.

b) Els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i la disposició addicional
tercera de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per
a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

c) L'article 22.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, pel qual a l'àmbit de les
Illes Balears es deixava sense efecte el contingut de l'apartat
segon de l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juliol, que aprova el text refós de la Llei d'aigües.

d) La disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, de 21
de desembre, d'ordenació territorial.

e) El número 3 de la disposició transitòria tercera de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes
Balears.

f) L'article 8 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears.

g) L'article 37, el punt 1 de l'article 38, l'apartat e) de l'article
45 i el segon paràgraf de l'article 47, de la de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística.

h) La Llei 10/1989, de 2 de novembre, de substitució de
planejament urbanístic municipal.

i) El darrer paràgraf de l'article 3 de la Llei 8/1988, d'1 de
juny, d'edificis i instalAlacions fora d'ordenació, en la redacció
de l'article 14 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
d'impuls a la inversió.

j) El Decret 159/1989, de 28 de desembre, sobre adaptació
dels plans generals d'ordenació urbana i de les normes
subsidiàries i complementàries de planejament a la Llei 8/1988,
d'1 de juliol, sobre edificis i instalAlacions fora d'ordenació.

k) El Decret 51/2005, de 6 de març, pel qual es regula el
procediment d'atorgament de les autoritzacions d'explotació
d'aigües subterrànies amb volum inferior a 7.000 m3/any i la
intervenció dels directors facultatius i empreses de sondejos.

l) El Decret 108/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regulen
les condicions tècniques d'autoritzacions i concessions d'aigües
subterrànies i d'execució i abandonament dels sondejos en
l'àmbit de les Illes Balears, només en el que es refereix a les
autoritzacions d'explotació d'aigües subterrànies amb volum
inferior a 7.000 m3/any.

m) L’apartat 4 de l’article 139 del Decret 127/2005, de 16 de
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de
la Llei 6/2001, d’11 d’abril, de patrimoni de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

n) L’apartat 3 de l’article 69 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril,
de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

o) El segon paràgraf de l’article 7.3 de la Llei 6/2010, de 17
de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la reducció
del dèficit públic.

p) La lletra h) de l’article 86 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril,
del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

q) L’article 2 del Decret Llei 1/2007, de 23 de novembre, de
mesures cautelars fins a l’aprovació de normes de protecció
d’àrees d’especial valor ambiental per a les Illes Balears.

2. Queden derogats el Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de
mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, i totes
aquelles altres disposicions que s’oposin al que disposa aquesta
llei, la contradiguin o hi resultin incompatibles.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 12 de juny de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 338/12, relativa a mapes escolars de les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a presentar en el Parlament de les Illes Balears els
mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, amb la participació de la comunitat educativa."

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 2923/11, relativa a conveni de carreteres, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

satisfacció pel contingut de la Sentència del Tribunal Suprem de
8 de març de 2011, relativa als convenis de carreteres de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears reprova l'ocultació feta
per l'anterior govern de les Illes Balears en relació amb la
Sentència del Tribunal Suprem, que causà un perjudici als
interessos de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a nomenar els representants
a la Comissió Bilateral Mixta de Programació, Seguiment i
Control dels convenis de carreteres per tal que, en execució de
l'esmentada sentència, es procedeixi al compliment dels
compromisos establerts en els convenis relatius als
compromisos de pagament per part del Govern de l'Estat per un
import de 333 milions d'euros."

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3808/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprovació del Decret
Llei 16/2012.

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

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4257/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a delegat
del Govern a Formentera. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4246/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions a zones turístiques
madures. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4243/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a elecció de la primera llengua de
primer ensenyament. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4378/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a consens lingüístic. (BOPIB núm. 50, de 8
de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4244/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes en relació amb l'àrea de salut. (BOPIB núm. 49, d'1 de
juny 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 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4240/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ajust de personal al servei
de l'administració pública. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4242/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Conferència sectorial
d'educació. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4238/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
targeta sanitària. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4253/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retallades en educació.
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4252/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centres del Parc Bit. (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4241/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inserció de treballadors en
pràctiques a empreses. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4245/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantatges de la nova llei de
turisme per als municipis. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4255/12, de
l'Hble. Sra. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incompatibilitats del president
del Govern. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4247/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de corredor ferroviari
de la Mediterrània. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4248/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a procés d'escolarització 2012-
2013. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny
de 2012).
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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 12 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 5

de juny de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4256/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autopistes d'educació.
(BOPIB núm. 49, d'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 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de juny de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 3943/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general d'inversions.
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny 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 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Benestar Social, davant el Ple de la cambra, per tal de retre
comptes del compliment de la Moció RGE núm. 3896/11 (RGE
núm. 3688/12).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5
de juny de 2012, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui reté compte
del compliment de la moció esmentada, relativa a política
sanitària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4251/12.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2012, quedà ajornada la Pregunta RGE núm.
4251/12, presentada pel diputat Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació del Decret
41/2004 (BOPIB núm. 49, d'1 de juny d'enguany), atès l'escrit
RGE núm. 4363/12 del Govern de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 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 d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3454/12, relativa a rebuig a la decisió del Govern argentí
d'expropiar el 51% d'YPF, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig

a la decisió de l’Argentina d’expropiar el 51% de les accions
d’YPF.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al Govern d’Espanya amb les accions que consideri oportunes
després dels fets esdevinguts.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a vetllar pels drets i interessos de les empreses
espanyoles que tenen inversions a l’Argentina."

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3239/12, relativa a demanda a l'Estat d'incentius per a la
reestructuració i modernització de la nostra oferta turística, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de

l’Estat, atès el caràcter estratègic que té el turisme per a
l’economia de les Illes Balears, l’establiment d’un programa
d’incentius a la inversió en el sector, orientats preferentment a
la seva reestructuració i modernització, depenent de les mesures
pressupostàries que es puguin assignar per a aquest comesa i
que la situació econòmica i conjuntural del moment sigui la més
idònia per fer-ho."

A la seu del Parlament, 12 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'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de juny de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3395/12, relativa a
tancament de Carnilla, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Agricultura, Medi Ambient i Territori a continuar amb la
tasca empresa per aquesta conselleria de cercar una solució
viable per aconseguir que hi hagi un escorxador a Palma."

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3049/12, relativa a llei d'accés a l'entorn de les persones
amb discapacitat o malaltes acompanyades de cans
d'assistència, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a presentar, de manera urgent, un projecte de llei que
reguli l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat o
malaltes acompanyades per cans d’assistència."

A la seu del Parlament, 12 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 7 de juny de 2012, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 123/12,
relativa a llei de mecenatge, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport

a la iniciativa de desenvolupar una llei de mecenatge.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una comissió amb la finalitat d’estudiar i
redactar una llei de mecenatge adequada a la nostra realitat i
d’acord amb les lleis que vigeixen a l’Estat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estimular entre els ciutadans d’aquesta comunitat
el mecenatge, tant i més en uns moments  en què els recursos
institucionals són limitats."

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de juny de 2012, procedí
a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3048/12,
relativa a educació plurilingüe, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

F)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a adoptar les mesures en l’àmbit educatiu:
• Promoure el coneixement de la llengua anglesa en tot el

sistema educatiu, de manera progressiva des del segon
cicle d’educació infantil fins al final del batxillerat,
sense perjudici de les llengües oficials a les diferents
comunitats autònomes de l’Estat.

• Reforçar l’ensenyament d’un segon idioma estranger.
• Fixar els nivells de coneixement de llengües estrangeres

que hauran d’aconseguir els alumnes, d’acord amb els
nivells de referència del Consell d’Europa."

A la seu del Parlament, 12 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 6 de juny de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1217/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a captació de talent. (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 13 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 6 de juny de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1595/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei de coordinació de policies locals. (BOPIB núm.
38, de 16 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 13 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 6 de juny de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1820/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protocol entre la FELIB i el Govern. (BOPIB núm. 39,
de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 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 de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3441/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a protecció de Cala Blanca. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3763/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a suport al transport públic i contra l'augment de tarifes
ferroviàries en un 50%. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 7 de juny de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3107/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestió de la finca de Son Real. (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 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 7 de juny de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3412/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a agents de desenvolupament local
(ADL) i polítiques d'ocupació. (BOPIB núm. 47, de 18 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 13 de juny de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 7 de juny de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3664/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de creixement econòmic d'acord amb criteris de la
Unió Europea. (BOPIB núm. 48, de 25 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 13 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 7 de juny de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3018/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a reconeixement de categoria laboral. (BOPIB núm. 45, de 4 de
maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Votació de les modificacions del dictamen del Projecte de

llei RGE núm. 1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació
urbanística sostenible.

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de juny de
2012, després d'acordar l'alteració de l'ordre del dia, procedí a
la votació de les modificacions del dictamen del projecte de llei
esmentat (publicat al BOPIB núm. 36, de 9 de març d'enguany),
fetes a plenari, per tal d'harmonitzar-les amb les incorporacions
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fetes en tràmit de ponència i comissió, en especial pel que fa a
l'article 8. De la votació esmentada en resultaren aprovades les
dites modificacions.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4764/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3808/12, relativa a
aprovació del Decret Llei 16/2012. (Mesa de 13 de juny de
2012).

Palma, a 13 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.
3808/12, relativa a aprovació del Decret Llei 16/2012, la moció
següent.

1. El Parlament de les Illes Balears solAlicita la derogació del
Reial Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i la seguretat de les seves prestacions.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar recurs davant el Tribunal
Constitucional front el Reial Decret Llei 16/2012, per
vulneració de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de
2007.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dialogar amb les forces polítiques, els agents
socials i les comunitats autònomes per arribar a un gran acord
que permeti millorar el finançament i garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut mantenint els principis establerts
a la Llei general de sanitat (1986), a la Llei de cohesió (2003) i
a la Llei general de salut pública (2011).

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a cost de la tramesa de
cartes per a l'elecció de llengua. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
parcial de la RLT (I). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4563/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
parcial de la RLT (II). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4564/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del cap de departament tècnic (I). (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4565/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del cap de departament tècnic (II). (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4566/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del cap de departament del gabinet tècnic (III). (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4567/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
del cap de departament del gabinet tècnic (IV). (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4568/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a consells
consultius de política pesquera i política agrària. (Mesa de 13
de juny de 2012).

RGE núm. 4569/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de neteja de torrents. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4570/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives
de l'IBJOVE (I). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4571/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives
de l'IBJOVE (II). (Mesa de 13 de juny de 2012).
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RGE núm. 4572/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives
de l'IBJOVE (III). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4573/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciatives
de l'IBJOVE (IV). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4574/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Àrea de Creació
Acústica (ACA). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4575/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació balear de la memòria
democràtica. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4576/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balears a l'Exterior.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4577/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4578/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Caubet Cimera Illes
Balears, Centre Internacional de Medicina Respiratòria
Avançada. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4579/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). (Mesa de
13 de juny de 2012).

RGE núm. 4580/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència i promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4581/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'investigació
sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. (Mesa de 13 de juny
de 2012).

RGE núm. 4582/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació de Pràctica Jurídica.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4583/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació del Museu i Centre
Cultural de Formentera. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4584/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Es Baluard, Museu
d'Art Modern i Contemporani. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4585/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Illes Balears per a la
innovació tecnològica. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4586/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu
S'Estel. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4587/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Jardí Botànic de
Sóller. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4588/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Mateu Orfila
d'investigació en salut de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny
de 2012).

RGE núm. 4589/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Menorquina de
l'Òpera. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4590/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per al Conservatori de
Música i Dansa de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4591/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4592/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per al suport i la
promoció de l'esport balear Illesport. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4593/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves. (Mesa
de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4594/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4595/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre del Mar. (Mesa
de 13 de juny de 2012).
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RGE núm. 4596/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal
d'Inca. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4597/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4598/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4599/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4600/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4601/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4602/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4603/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4604/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4605/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4606/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4607/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de Turisme de les Illes
Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4608/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència Tributària de les Illes
Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4609/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Balears Innovació Telemàtica SA
(BITEL). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4610/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de CAIB Patrimoni SA. (Mesa de 13
de juny de 2012).

RGE núm. 4611/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4612/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de
Mallorca. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4613/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears SA. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4614/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Escola Balear d'Administració
Pública. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4615/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
de les Illes Balears (ESADIB). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4616/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'Espais de Natura Balear. (Mesa de
13 de juny de 2012).

RGE núm. 4617/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Fires i Congressos de Balears SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4618/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de FOGAIBA. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4619/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).
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RGE núm. 4620/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de GESMA. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4621/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4622/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Gestió Urbanística de Balears SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4623/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de IATB. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4624/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'IBAVI. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4625/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'IBISEC. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4626/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Dona. (Mesa
de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4627/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4628/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4629/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4630/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa
de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4631/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4632/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut de Biologia Animal de
Balears SA. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4633/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA). (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4634/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'ISBA. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4635/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4636/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Palau de Congressos de Palma SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4637/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Parc Bit Desenvolupament SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4638/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears. (Mesa de
13 de juny de 2012).

RGE núm. 4639/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears SA. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4640/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ràdio de les Illes Balears SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4641/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de SEMILLA. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4642/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4643/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Servei de Salut de les Illes Balears.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4645/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries dels Serveis d'Informació Territorial
de les Illes Balears SA. (Mesa de 13 de juny de 2012).
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RGE núm. 4646/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4647/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Televisió de les Illes Balears SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4648/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Tramvia de la Badia de Palma SA.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4649/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nou estatut del docent. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4650/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Pla de convivència. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4651/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reduir burocràcia. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4652/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya
i la CAIB (I). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4653/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya
i la CAIB (II). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4654/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de colAlaboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya
i la CAIB (III). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4655/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (I). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (II). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4657/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (III). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4658/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (IV). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4659/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (V). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4660/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (VI). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4661/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (VII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4662/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (VIII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4663/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (IX). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4664/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (X). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4665/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XI). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4666/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4667/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XIII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4668/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XIV). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4669/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XV). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4670/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XVI). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4671/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XVII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4672/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XVIII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4673/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XIX). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4674/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XX). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4675/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XXI). (Mesa de 13 de juny de 2012).
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RGE núm. 4676/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa en
publicitat (XXII). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4677/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
feina de Ports de les Illes Balears (I). (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4678/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
feina de Ports de les Illes Balears (II). (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4679/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persona
responsable de la direcció i gestió dels ports de Ciutadella.
(Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4680/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
justificatiu de la necessitat de gestió pública per als ports de
Ciutadella. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4681/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
de reordenació del port antic de Ciutadella. (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4682/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
amarraments per a embarcacions d'esbarjo no professionals al
port de Ciutadella. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4683/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tarifes i
taxes que s'apliquen al port de Ciutadella. (Mesa de 13 de juny
de 2012).

RGE núm. 4684/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
feina de Ports de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4685/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la plantilla de Ports de les Illes Balears. (Mesa
de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4686/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subministrament de combustible al port de Ciutadella. (Mesa
de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4687/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudi de
l'activitat de creuers a Ciutadella i Sant Antoni. (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4688/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cogestió
aeroportuària sigui una realitat. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4689/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans
directors insulars en matèria portuària. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4741/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a qanats d'Inca. (Mesa de
13 de juny de 2012).

RGE núm. 4742/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Asociación Deportiva de
Atletismo. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4765/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conclusions de la Conferència de Presidents de consells
insulars. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4766/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Desenvolupament Rural Sostenible (I). (Mesa de 13 de juny
de 2012).

RGE núm. 4767/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Desenvolupament Rural Sostenible (II). (Mesa de 13 de juny
de 2012).

RGE núm. 4768/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de Desenvolupament Rural Sostenible (III). (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4769/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
acomiadades d'SFM (I). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4770/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
acomiadades d'SFM (II). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4771/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
acomiadades d'SFM (III). (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4772/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedient
a un conductor d'SFM. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4773/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
oberts a SFM. (Mesa de 13 de juny de 2012).

Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost de la tramesa de cartes als pares sobre
l'elecció de llengua del primer ensenyament i, en general, el cost
total de l'operació, distingint-ne els conceptes?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius que justifiquen la modificació parcial
de la RLT, en concret del lloc de treball de "cap de departament
tècnic", codi de lloc F01030002, en el sentit d'ampliar els
requisits d'enginyeria de camins, canals i ports o arquitecte/a,
amb la llicenciatura de ciències econòmiques?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els motius que justifiquen la modificació parcial
de la RLT, en concret del lloc de treball "cap de departament
jurídic", codi de lloc F01030005, i que passa a denominar-se
"cap de departament del gabinet tècnic", a més d'eliminar la
llicenciatura en dret?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines funcions tenia atribuïdes el lloc de treball de "cap de
departament tècnic", codi de lloc F01030002, a l'ordre de
funcions vigent en el moment de produir-se la modificació
d'aquest lloc?

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

Quines funcions s'han establert per al lloc de treball de "cap
de departament tècnic", codi de lloc F01030002, a partir de la
modificació parcial de la RLT publicada al BOIB núm. 60, de
28 d'abril de 2012, i amb quina norma s'han atribuït?

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

Quin tipus de funcions té atribuïdes el lloc de treball de "cap
de departament del gabinet tècnic", codi de lloc F01030005, a
partir de la modificació parcial de la RLT publicada al BOIB
núm. 60, de 28 d'abril de 2012, i amb quina norma s'han
establert?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què es diferenciaran les tasques de les quals s'ocuparà el
lloc de treball de "cap del departament del gabinet tècnic", codi
de lloc F01030005, a partir de la modificació parcial de la RLT
publicada al BOIB núm. 60, de 28 d'abril de 2012, en què ha
vengut a substituir el "cap del departament jurídic"?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins han estat els resultats obtinguts pel conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori en la seva participació
a les reunions dels consells consultius de política pesquera i de
política agrària per a assumptes comunitaris i a la Conferència
Sectorial d'Agricultura?

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

En quin estat d'execució es troba el programa de neteja de
torrents dins el present any 2012?, indicant torrent en què s'ha
actuat i data en què es va fer.

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

Quines iniciatives està impulsant actualment l'Institut Balear
de la Joventut -IBJOVE- en matèria de suport a
l'associacionisme i a les entitats juvenils?

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

Quines iniciatives està impulsant actualment l'Institut Balear
de la Joventut -IBJOVE- en matèria d'ocupació juvenil?

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

Quines iniciatives està impulsant actualment l'Institut Balear
de la Joventut -IBJOVE- en matèria de suport a joves creadors?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines iniciatives ha impulsat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per donar compliment a la proposició no
de llei aprovada el 10 de febrer de 2012 en el sentit d'instar el
Govern de les Illes Balears a l'aprovació urgent d'un pla
d'ocupació juvenil?

Palma, a 4 de juny 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 escrita.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació balear de la memòria democràtica des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Balears a l'Exterior des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Caubet Cimera Illes Balears, Centre
Internacional de Medicina Respiratòria Avançada, des del

principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament
i Innovació de Turisme (CIDTUR) des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació d'atenció i suport a la dependència i
promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació de Pràctica Jurídica des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació del Museu i Centre Cultural del
Formentera des del principi de legislatura fins al dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i
Contemporani des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Illes Balears per a la innovació
tecnològica des del principi de legislatura fins al dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Jardí Botànic de Sóller des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les
Illes Balears des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Menorquina de l'Òpera des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de
les Illes Balears des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible des
del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació per al suport i la promoció de l'esport
balears Illesport des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Robert Graves des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Santuari de Lluc des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Teatre del Mar des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Fundació Teatre Principal d'Inca des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Conselleria d'Administracions Públiques des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats des
del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Conselleria de Presidència des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social des
del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Conselleria de Turisme i Esports des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació des del principi de legislatura fins al
dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de 'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins al dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

(AQUIB) des del principi de legislatura fins al dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Agència de Turisme de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Agència de Tributària de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Balears Innovació Telemàtica SA (BITEL) des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de CAIB Patrimoni SA des del principi de legislatura
fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears des
del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i del Consorci de Transports de Mallorca des del principi
de legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears SA
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Escola Balear d'Administració Pública des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) des del principi de legislatura fins al dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i d'Espais de Natura Balear des del principi de legislatura
fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Fires i Congressos de Balears SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de FOGAIBA des del principi de legislatura fins al dia
de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins al dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de GESMA des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Gestió Urbanística de Balears SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de IATB des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'IBAVI des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'IBISEC des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut Balear de la Dona des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut Balear de la Joventut des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut Balear de la Natura des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut d'Estudis Baleàrics des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
des del principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
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Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut de Biologia Animal SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes
Balears (IQUA) des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i d'ISBA des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Multimèdia de les Illes Balears SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i del Palau de Congressos de Palma SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Parc Bit Desenvolupament SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Ports de les Illes Balears des del principi de legislatura
fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?
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Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears
SA des del principi de legislatura fins al dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Ràdio de les Illes Balears SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de SEMILLA des del principi de legislatura fins al dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) des del
principi de legislatura fins al dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i del Servei de Salut de les Illes Balears des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears
SA des del principi de legislatura fins al dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Serveis Ferroviaris de Mallorca des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Televisió de les Illes Balears SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 i de Tramvia de la Badia de Palma SA des del principi de
legislatura fins al dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin punt de redacció es troba el nou Estatut del docent,
que està en fase d'elaboració per part del Govern?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin punt d'elaboració es troba el Pla de convivència en
l'àmbit de l'educació, que el Govern afirma estar preparant?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les mesures que pensa el Govern posar en
funcionament per tal de reduir la burocràcia dins l'àmbit de
l'educació?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troba el conveni de colAlaboració
de 23 de desembre de 2010 entre l'Institut de Turisme d'Espanya
i la comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament
de diverses infraestructures turístiques a Eivissa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troba el conveni de colAlaboració
de 23 de desembre de 2010 entre l'Institut de Turisme d'Espanya
i la comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament
de diverses infraestructures turístiques a Formentera?

Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'execució es troba el conveni de colAlaboració
de 23 de desembre de 2010 entre l'Institut de Turisme d'Espanya
i la comunitat autònoma de les Illes Balears per al finançament
de diverses infraestructures turístiques a Mallorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de juliol de 2011?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes d'agost de 2011?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de setembre de 2011?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes d'octubre de 2011?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de novembre de 2011?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de desembre de 2011?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de gener de 2012?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.



BOPIB núm. 51 -  15 de juny de 2012 2431

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de febrer de 2012?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de març de 2012?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes d'abril de 2012?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de maig de 2012?

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de juliol de
2011? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes d'agost de
2011? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de setembre de
2011? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes d'octubre de
2011? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.
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Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de novembre
de 2011? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a
cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de desembre de
2011? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de gener de
2012? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de febrer de
2012? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de març de
2012? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes d'abril de
2012? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.

Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de maig de
2012? Indicau-ne mitjana i quantitat de la despesa a cadascun.
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Palma, a 5 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de llocs de feina de l'empresa pública
Ports de les Illes Balears el gener de 2012?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la relació de llocs de feina de l'empresa pública
Ports de les Illes Balears el juny de 2012?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina persona recau la responsabilitat de la direcció i la
gestió dels ports de Ciutadella?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per què el Govern de les Illes no ha demanat de manera
formal a l'Ajuntament de Ciutadella l'informe justificatiu de la
necessitat de gestió pública per als ports de Ciutadella?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estan recepcionades les obres del projecte de reordenació
Port antic de Ciutadella?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els criteris i procediments per a l'atorgament de
les autoritzacions d'ús d'amarraments per a embarcacions
d'esbarjo no professionals al Port de Ciutadella?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les tarifes i taxes que s'apliquen avui al Port de
Ciutadella?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data modificà el Consell d'Administració de Ports
de les Illes Balears la relació de llocs de feina de l'empresa
pública?
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Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin fou el resultat de la votació al si del Consell
d'Administració de l'acord de modificació de la plantilla de
m'empresa pública Ports de les Illes Balears?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan i com pensa resoldre el Consell d'Administració de
Ports de les Illes Balears el subministrament de combustible al
Port de Ciutadella?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'execució de la partida prevista als pressuposts per
al 2012 d'estudi de l'activitat de creuers a Ciutadella i Sant
Antoni?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'execució de la partida prevista als pressuposts per
al 2012 lligada a la realització de treballs tècnics per aconseguir
que la cogestió aeroportuària sigui una realitat?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'execució de la partida pressupostària prevista per
al 2012 per a la redacció de plans directors insulars en matèria
portuària?

Palma, a 6 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té intenció la Conselleria de Medi Ambient de signar un
conveni amb l'Ajuntament d'Inca per sufragar una intervenció
als qanats de la ciutat? En cas afirmatiu, per quan i per quina
quantia?

Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha subvencionat el Govern de les Illes Balears, o abonat
alguna quantitat a l'empresa anomenada Asociación Deportiva
de Atletismo de Calvià? En cas afirmatiu, quina quantitat i per
quins conceptes?
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Palma, a 6 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les conclusions de la Conferència de presidents
de consells insulars que va tenir lloc el passat 24 de maig de
2012?

Palma, a 7 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat d'elaboració es troben els plans de zona
corresponents al Programa de Desenvolupament Rural
Sostenible?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troba el procés de creació de l'òrgan de
coordinació interdepartamental corresponent al PDRS?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és l'òrgan que actualment s'encarrega de la coordinació
del PDRS al Govern de les Illes Balears?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes són les persones acomiadades d'SFM en relació
amb la informació apareguda a premsa el 7 de juny de 2012?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines funcions complien a SFM els treballadors
acomiadats el juny de 2012?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins motius porten a SFM a decidir els acomiadaments de
treballadors el mes de juny de 2012?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu s'expedienta un conductor d'SFM el juny de
2012?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants expedients s'han obert a treballadors d'SFM entre
juliol de 2011 i 8 de juny de 2012?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4914/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conseqüències per als ciutadans de les Illes Balears del rescat
de la Unió Europea. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4915/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incompliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia
en relació amb increment de sous dels metges. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4918/12, 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. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 13
de juny de 2012).

RGE núm. 4900/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amnistia
fiscal. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4901/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de
pobresa. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4902/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes del
rescat financer. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4903/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
confiança en l'economia. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4904/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de
producció industrial a les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4905/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació econòmica dels ciutadans de les Illes Balears. (Mesa
de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4906/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema de formació professional dual. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4907/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
centres privats. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4908/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dimissió després de mentir en sessió plenària. (Mesa de 13
de juny de 2012).

RGE núm. 4909/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència sanitària universal. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4910/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
dels serveis dels consells insulars. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4911/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió o
destitució del director gerent de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4912/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privilegis
del personal de confiança del president. (Mesa de 13 de juny
de 2012).

RGE núm. 4913/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pèrdua de banderes blaves. (Mesa de 13 de juny de 2012).

Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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.

Sr. Vicepresident, en la seva opinió, quines conseqüències
tendrà per als ciutadans de les Illes Balears el rescat de la Unió
Europea?

Palma, a 11 de juny de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix al conseller de Presidència l'informe
elaborat per l'Advocacia de la comunitat autònoma sobre
l'incompliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia
que anulAla l'acord firmat per l'anterior conseller de Salut i el
Sindicat de metges pel qual s'incrementaven els sous als
metges?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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 vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Convocarà el Govern els redactors dels plans de viabilitat
per evitar el tancament dels hospitals Joan March i General
previst en el Ple d'equilibri econòmic?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Podria quantificar la Vicepresidència Econòmica l'aplicació
de l'amnistia fiscal a les nostres illes?

Palma, a 11 de juny de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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 pensa el Govern lluitar contra l'avanç+ de l'índex de
pobresa a les nostres illes?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Suposarà el rescat del sistema financer per als ciutadans de
les Illes Balears un increment de la pressió fiscal i una pèrdua
de drets socials?

Palma, a 11 de juny de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el vicepresident econòmic que el rescat que ha fet la
UE a Espanya implica més confiança en l'economia entre la
ciutadania?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'índex de producció industrial a les Illes Balears baixà un
14,3% el març respecte del mateix mes de 2011. Sr.
Vicepresident, quines mesures es planteja per tal d'aturar el
descens i redreçar la caiguda?

Palma, a 11 de juny de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

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

Creu el president del Govern que la situació econòmica dels
ciutadans de les Illes Balears ha millorat en aquest any de
govern?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa implementar la Conselleria d'Educació el
sistema de formació professional dual a les Illes Balears?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, considera
que el moment elegit per ampliar les ajudes a centres privats és
el més adequat?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, no
considera que hauria de presentar la seva dimissió després
d'haver comprovat que ha mentit en seu parlamentària?

Palma, a 8 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Pensa la Sra. Consellera de Salut que l'assistència sanitària
a les Illes Balears és universal?

Palma, a 8 de juny de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Vicepresident, pot detallar quines passes ha donat el
Govern per assegurar el finançament dels serveis que presten els
consells insulars?

Palma, a 11 de juny de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller de Presidència, quins foren els motius
vertaders que aconduïren a la dimissió o destitució del Sr. Borja
Rupérez com a director gerent de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, quan vostè exercia les funcions de director
general de l'esmentat ens públic?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller de Presidència, creu el Govern raonable
demanar esforços als ciutadans mentre mantenen privilegis
d'augment de sous al personal de confiança del president del
Govern?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Sr. Conseller de Turisme i Esports la pèrdua
de 17 banderes blaves a les platges de les Balears per manca de
socorristes?

Palma, a 11 de juny de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4774/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nòmines del sector públic, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 13 de juny de
2012).

RGE núm. 4775/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de personal, a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de juny
de 2012).

Palma, a 13 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.

Per què el conseller d'AAPP -a diferència d'altres consellers-
no és capaç de contestar concretament la pregunta de quantes
persones, en total, constaven a cadascuna de les nòmines de
cadascuna de les entitats del sector públic, vinculades o
dependents actualment de la seva conselleria, en els mesos de
febrer de 2011 i de 2012, ni quina va ser la quantitat total de
cadascuna de les nòmines esmentades en aquells mesos?

Palma, a 4 de juny de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina política de personal es dur a terme a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4474/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a donar una resposta als estalviadors que compraren
participacions preferents, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4493/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als equips directius i comunicació fluïda entre
la Conselleria d'Educació i els centres, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de
juny de 2012).

RGE núm. 4494/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de recursos per a les mesures de suport
escolar, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4495/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució de la partida destinada a l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de juny de 2012).

RGE núm. 4758/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a estudi dels plans de viabilitat
dels hospitals sociosanitaris de Mallorca elaborats pel
colAlectiu de professionals, amb tramitació davant la Comissió
de Salut. (Mesa de 13 de juny de 2012).

Palma, a 13 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'Economia.

En els darrers temps les entitats financeres han desenvolupat
complicades i agressives estratègies comercials que han permès
la proliferació de complexos instruments d’alt risc que s’han
anat colAlocant bàsicament a inversors minoristes
mitjançant la seva pròpia xarxa comercial.

Açò ha provocat que molts estalviadors s’hagin trobat
enganxats per productes que no entenien, que donaven per
segurs i recuperables en diners en un breu termini, tot actuant
des de la confiança en l’entitat bancària i desconeixedors dels
compromisos que realment acabaven signant.

Aquest ha estat el cas de les anomenades “participacions
preferents”, les quals es varen vendre com a dipòsits amb
liquidesa total i instantània i d’alta rendibilitat, obviant les
entitats financeres d’informar que aquestes cotitzaven en el
mercat AIAF; amb les conseqüències que açò suposava.

Davant els perjudicis que per als clients han generat aquests
contractes amb les entitats de crèdit, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
Espanyol a adoptar totes les  mesures que siguin necessàries per
garantir la liquidesa de les participacions preferents que han
estat comercialitzades a usuaris de serveis financers sense la
corresponent i suficient informació, garantint igualment la
recuperació dels seus estalvis sense la pèrdua del capital
principal invertit.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obligar les entitats de crèdit a augmentar la transparència i a
millorar la informació en tots el productes financers que
ofereixin als seus clients, el que representa:

a) Facilitar la informació que permeti als clients disposar en
qualsevol moment de les característiques, els riscs i el cost del
producte.

b) Facilitar l’assessorament financer i la informació
contractual clara i senzilla amb un resum on apareguin totes les
condicions financeres.

c) Garantir que el producte sigui adequat als coneixements
i a l'experiència prèvia dels usuaris de serveis financers per tal
que puguin valorar-ne correctament la naturalesa i els riscs.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que s’inspeccionin les pràctiques comercials dels productes
d’inversió que comercialitzen les entitats bancàries per
comprovar si aquestes compleixen la normativa de defensa dels
consumidors en campanya inspectora a nivell estatal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a obrir expedients informatius per tal de valorar si procedeix
sanció o no a aquelles entitats que hagin vulnerat els drets dels
consumidors durant tot el procediment de venda dels seus
productes d’inversió.

5. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
promoure els acords necessaris amb les diferents entitats de
crèdit, que hagin contractat amb petits estalviadors de les Illes
Balears participacions preferents, per tal d’aconseguir una
solució satisfactòria als usuaris que s’hi troben afectats.

Palma, a 4 de juny de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
la portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En l’etapa d’escassetat de recursos per la qual està passant
l’administració en general i el nostre sistema educatiu públic en
particular, hi ha un sector concret d’ensenyants que estan fent
un sobreesforç evident: els equips directius.

Dirigir un centre educatiu pot ser molt agraït quan hi ha
recursos suficients o sobrers, i quan es compta amb els mitjans
necessaris per poder realitzar aquesta tasca amb comoditat, però
constitueix una feina d’una gran dificultat si s’ha d’administrar
la carestia i al mateix temps es vol mantenir, o fins i tot
augmentar, la qualitat del nostre sistema educatiu.

Els equips directius, per tant, constitueixen una peça bàsica
en l’engranatge del sistema educatiu, i el seu paper esdevé més
important encara quan es passa per etapes de manca de recursos.

Les persones que formen part dels equips directius posen
imaginació, esforç i un treball ardu per fer funcionar el sistema
educatiu de les Illes Balears, en unes condicions no gens
propícies per a l’èxit en aquest àmbit.

La tasca de les persones que formen part dels equips
educatius sol ser silenciosa, i la laboriositat i l’esforç que es
dediquen a les tasques directives sovent no es troben prou
reconeguts, ni per l’administració ni per la societat en general.
Tampoc no compten amb la traducció que caldria en el pla
remuneratiu. Ben sovent, per tant, la tasca se suporta amb grans
dosis de voluntarisme i de vocació professional.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la tasca dels equips directius dels centres
educatius de les Illes Balears, a donar-los suport i a
encoratjar-los en la difícil tasca que porten a terme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’estructura organitzativa que sustenta
les actuals directives dels centres educatius.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir una comunicació oberta i fluida amb els
equips directius i a reforçar la seva tasca al capdavant dels
centres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els projectes lingüístics de centre (PLC)
i a reconèixer el paper que han fet, fan i faran a l’hora de fer
complir l’objectiu estatutari sobre competència lingüística: que
tot l’alumnat de les Illes Balears, en acabar la seva
escolarització obligatòria, domini, tant oralment com per escrit,
fluidament, les dues llengües oficials i que tengui un bon
coneixement d’una tercera llengua.

Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
la portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 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

La manca de pressupost que afecta la nostra administració
autonòmica, a causa d’unes balances fiscals amb l’Estat
totalment desfavorables i d’una crisi econòmica que afecta tota
la nostra part del món, així com de les prioritats del Govern de
les Illes Balears, ha comportat tota una sèrie de retallades a
diferents programes educatius del tot necessaris per mantenir el
nivell de qualitat educativa a les Illes Balears.

Si a les retallades en programes afegim la massificació a les
aules, que augmentarà de cara al proper curs, s’agreugen els
problemes a l’hora d’atendre tot l’alumnat amb un mínim de
correcció i d’eficàcia.

Aquesta situació resulta especialment greu entre l’alumnat
d’infantil i de primària, tenint en compte la importància que
l’Educació té en aquestes primeres etapes de desenvolupament
de la persona humana. Pensem que hi ha moltes i diverses
problemàtiques que, si no es detecten en el moment adequat,
resulta molt difícil de corregir-les, especialment si passen a
l’adolescència o a l’edat adulta i que, en canvi, resulten prou
corregibles si són detectades a temps.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les mesures de suport escolar
personalitzat per tal de poder atendre trastorns ordinaris,
discapacitats a l’hora d’adquirir la lectoescriptura, i d’altes
discapacitats, conjuntament amb tota l’atenció específica que
cada infant hagi de rebre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la Conselleria d’Educació tingui especial
esment a mantenir la figura del mestre d’atenció a la diversitat,
conegut popularment com a "més un", donat que es tracta d’un
professional imprescindible a l’hora de fer la diagnosi de
possibles problemàtiques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els equips d’orientació educativa i
psicopedagògica (EOEPS) generals i primerenca (EAP) amb la
seva estructura actual de cara a aplicar el Pla d'actuació elaborat
de cara al curs 2012-13.
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Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
la portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atenent el fet que potenciar el turisme a les Illes Balears és
de vital importància, pel fet que la principal indústria al nostre
país és, efectivament, la turística. Les mesures que es prenguin
per potenciar-la, doncs, hauran de redundar, a fi de comptes, en
bé del nostre sistema econòmic en general.

Atenent que la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, Llei
Orgànica 1/2007 de 21 de febrer, estableix que el turisme és
competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per aquesta raó es transferiren les competències en
turisme pel Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre.

Atenent que la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears, estableix a l'article 9, que atesos el
caràcter estratègic del turisme a l’economia de les Illes Balears
i la seva repercussió en l’ocupació, es prestarà especial atenció
al seu foment i desenvolupament. A tals efectes els incentius en
la inversió en el sector s’orientaran preferentment a la seva
reestructuració i modernització, així com a la promoció i així
mateix, es prestarà especial atenció a la formació
tècnicoprofessional, impulsant l’ensenyament d’idiomes.

El 23 de desembre de 2010 se signà un conveni de
cooperació entre l’Institut del Turisme d’Espanya i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al finançament de diverses
estructures turístiques.

Entre els elements a finançar, a l’illa d’Eivissa, s’hi compta
l’Escola Oficial d’Idiomes i un centre d’Hostaleria, amb una
inversió de 2.300.000 euros.

El termini d’execució és de tres anys a partir de la signatura
del conveni. És a dir, s’ha d’executar abans d’acabar el mes de
desembre de 2013.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar la partida destinada a l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Eivissa, dins el termini previst en el conveni de
cooperació entre l’Institut del Turisme d’Espanya i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al finançament de diverses
estructures turístiques.

Palma, a 5 de juny de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
la portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Pla econòmic financer de reequilibri de la comunitat
autònoma elaborat pel Govern de les Illes Balears, estableix a
la pàg, 35 que una de les mesures a aplicar en sanitat- Ibsalut
com a mesura d’eficiència és un nou model de gestió clínica
integrada primària-especialitzada-sociosanitària, que contempla
el tancament de l’Hospital Joan March i de l’Hospital General.

Aquesta mesura ha generat molt de malestar en el colAlectiu
de professionals sanitaris i al conjunt de la ciutadania. Aquest
malestar s’ha expressat de diferents formes i maneres:
manifestacions, concentracions i una recollida massiva de
firmes que han arribat a 80.000, possiblement una de les
recollides de firmes realitzada a la comunitat autònoma més
nombrosa i important.

El colAlectiu de professionals que treballen als hospitals ha
presentat un pla de viabilitat per als dos hospitals, per a
l’Hospital Joan March i per a l’Hospital General, un pla que
suposa una alternativa al tancaments dels dos hospitals.

Els dos plans de viabilitat presentats suposen:
• Reduir el cost del llit, un dels objectius previstos en el Pla

econòmic del Govern.
• Mantenir els llocs de feina, que és un dels objectius

macroeconòmics més importants per fer front a aquesta crisi
i per reactivar l’economia.

• Mantenir els serveis i preservar els equips de feina, és a dir,
mantenir la inversió realitzada en formació i en models
d’abordatge dels pacients i usuaris dels serveis sociosanitaris

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca, presenta a debat a la Comissió de
Salut la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a paralitzar el tancament dels dos hospitals
sociosanitaris de Mallorca, l’Hospital Joan March i l’Hospital
General, mentre estudia els plans de viabilitat presentats pels
colAlectius de professionals que hi fan feina.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que una vegada estudiats els plans de viabilitat
presentats pels colAlectius de professionals, consensuï amb
aquest colAlectiu i amb els representants dels sindicats, el futur
del dos hospitals sociosanitaris de Mallorca.

Palma, a 7 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2430/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a règim específic
agrari i ramader per a les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril de 2012).

En què consisteix el "règim específic agrari i ramader" per
a les Illes Balears que el Govern ha anunciat públicament que
pretén que s'introdueixi a la nova PAC?

Es tracta d'un règim que reconegui les particularitats que
suposa per la comunitat autònoma el fet insular.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2431/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a retards de metro
i tren (I). (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quines causes van provocar els retards de metro i tren el
dia 14 de març de 2012?

Els retards es varen produir per una interrupció del
subministrament elèctric a la catenària que permet la circulació
de les unitats de metro i tren.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 2432/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a retards de metro
i tren (II). (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quines mesures s'han pres per evitar nous problemes com
el que va afectar a metro i tren el dia 14 de març de 2012?

Dia 14 de març de 2012 es varen revisar immediatament les
instalAlacions del CMM de Santa Elisabet per part del personal
tècnic d'SFM i de les empreses de manteniment i es va

modificar l'ajust de la protecció de sobreintensitat de línia a la
subestació de Son Costa-Son Fortesa i al CMM de Sta. Elisabet.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 2433/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a retards de metro
i tren (III). (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Per quin motiu es va donar una situació de manca
d'informació front a la manca de servei i retards provocats per
l'avaria de metro i tren del dia 14 de març de 2012?

En tot moment es va tractar d'informar en la mesura de les
possibilitats als usuaris però es desconeixia inicialment el temps
necessari per al restabliment del servei.

Palma, 15 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 2435/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla d'eficiència del
transport interurbà d'autobús. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril
de 2012).

Quin estalvi ha calculat la Conselleria que suposarà el Pla
d'eficiència del transport interurbà d'autobús de Mallorca?

L'estalvi estimat és de 2 milions d'euros respecte del que es
venia fent.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 2477/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dinamització
de la normalització lingüística. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril
de 2012).

Quines actuacions de dinamització i suport a la
normalització lingüística ha dut a terme des de la Conselleria
de Cultura i el COFUC durant el que duim de legislatura?

Les actuacions dutes a terme són les següents:
1. ColAlaboració amb l'empresa Cobega, SA per a la realització

del VII Concurs de relat breu en català Coca-Cola, adreçat
a estudiants de segon curs d'ESO de les Illes Balears.
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2. Renovació dels convenis de colAlaboració amb la UIB pel
Gabinet de Terminologia (Termcat) i per la Càtedra
Alcover-Moll-Villangómez.

3. Matinals de cinema en català.
4. Setmana del Llibre en Català i de la Fira del Llibre.
5. Difusió digital de la revista Esquitx.
6. Difusió de material per a alumnes nouvinguts (diccionari

visual, carpetes d'acollida ...) a tots els centres escolars que
ho han solAlicitat.

Palma, 4 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. 2489/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a habitatges
buits de l'IBAVI. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

A data de 30 de març de 2012, quants d'habitatges té buits
l'IBAVI? Especificant els de lloguer, compravenda i per zona.

Habitatges de l'IBAVI vacants a 30/03/2012:
• Illa de Mallorca = 375 habitatges (134 en compravenda i

241 en lloguer).
• Illa de Menorca = 98 habitatges (17 en compravenda i 81 en

lloguer).
• Illa d'Eivissa = 28 habitatges (27 en compravenda i 1 en

lloguer).
• Total = 501 habitatges (178 en compravenda i 323 en

lloguer).

Palma, 10 de maig de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 2514/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Decret Llei
1/2012-3. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

És coneixedor el Govern que, atesa la confusió generada
pel Decret Llei 1/2012, s'haurà d'aplicar la reglamentació
estatal amb allò que no contempli la legislació autonòmica,
atès que no pot existir un buit legal?

No existeix cap buit legal.

Des de la supressió dels articles 49 i 50 de la LOTT com a
conseqüència de l'aplicació de la Llei 25/2009, de 22 de
desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva
adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis
i el seu exercici, les autoritzacions de llicències de taxi recauen
en els municipis, sense intervenció alguna de la direcció general
o dels consells que es limiten a autoritzar les llicències
interurbanes.

Aquest decret llei només ha ampliat la facultat dels
ajuntaments de l'illa de poder concedir llicències temporals per

un temps determinat, en les mateixes condicions que ho tengui
reglamentat per a la concessió de llicències permanents.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació:
Gabriel Company i Bauzá.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 4488/12, 4476/12 i
4486/12. 

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. Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, Hble. Sra. Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, i Hble. Sra. Fina
Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relatives a propostes dels professionals
sanitaris, a Llei d'emprenedors i a signatures contra el tancament
dels hospitals (BOPIB núm. 50, de 8 de juny d'enguany), per les
preguntes RGE núm. 4914/12, 4915/12 i 4918/12, relatives a
conseqüències per als ciutadans de les Illes Balears del rescat de
la Unió Europea, a incompliment de la sentència del Tribunal
Superior de Justícia en relació amb increment de sous dels
metges i a signatures contra el tancament dels hospitals,
respectivament, publicades en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 4890/12,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents
sobre el règim sancionador en matèria de transport públic
discrecional de viatgers en vehicles de turisme a l'àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears; convocatòria de
sessió extraordinària i habilitació dels dies necessaris. 

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 83, de dia 9 de juny de 2012, el Decret Llei
6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim
sancionador en matèria de transport públic discrecional de
viatgers en vehicles de turisme a l'àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 13 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
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per a la validació expressa pel Ple de la cambra, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 66.2
del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per a
la validació o derogació, si pertoca, de la iniciativa esmentada;
i, consegüentment, d'habilitar els dies necessaris per tal que es
pugui procedir a la seva tramitació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria de sessió extraordinària i habilitació dels

dies necessaris per tal de dur a terme la validació o la
derogació del 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 (RGE núm. 4373/12). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4891/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears i, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar
sessió plenària extraordinària, la data de la qual es fixarà
oportunament, per a la validació o derogació, si pertoca, del
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
(RGE núm. 4373/12); i, consegüentment, d'habilitar els dies
necessaris per tal que es pugui procedir a la seva tramitació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de sessions extraordinàries i habilitació dels

dies necessaris per tal de dur a terme la tramitació del
Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4892/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears i, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar
sessions plenàries extraordinàries, les dates de les quals es
fixaran oportunament, per tal de dur a terme l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, del projecte de llei esmentat
(BOPIB núm 47, de 18 de maig d'enguany); i, consegüentment,

d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
tramitació de què es tracta.

Així mateix, la Mesa acorda de sotmetre a la consideració de
la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Convocatòria de sessions extraordinàries i habilitació dels

dies necessaris per tal de dur a terme la tramitació del
Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei
de funció pública de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4897/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears i, conformement amb
l'establert als articles 66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar
sessions plenàries extraordinàries, les dates de les quals es
fixaran oportunament, per tal de dur a terme l'estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, del projecte de llei esmentat
(BOPIB núm 40, de 30 de març d'enguany); i, consegüentment,
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
tramitació de què es tracta.

Així mateix, la Mesa acorda de sotmetre a la consideració de
la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per

tal de debatre d'acord de convocatòria de sessió extraordinària
del Ple de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm.
4917/12). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2012, conformement amb l'establert als articles
66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
per desset diputats del Grup Parlamentari Socialista, de
solAlicitud d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de
debatre l'acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària
del Ple de la cambra amb l'ordre del dia següent:
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I. Preguntes (totes publicades en aquest BOPIB): 
• RGE núm. 4900/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i

Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a amnistia
fiscal.

• RGE núm. 4901/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de
pobresa.

• RGE núm. 4902/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes del rescat
financer.

• RGE núm. 4903/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
confiança en l'economia.

• RGE núm. 4904/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex de
producció industrial a les Illes Balears.

• RGE núm. 4905/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació econòmica dels ciutadans de les Illes
Balears.

• RGE núm. 4906/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sistema de formació professional dual.

• RGE núm. 4907/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
a centres privats.

• RGE núm. 4908/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dimissió després de mentir en sessió plenària. (Mesa de 13
de juny de 2012).

• RGE núm. 4909/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assistència sanitària universal.

• RGE núm. 4910/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
finançament dels serveis dels consells insulars.

• RGE núm. 4911/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dimissió
o destitució del director gerent de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

• RGE núm. 4912/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a privilegis
del personal de confiança del president.

• RGE núm. 4913/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pèrdua de banderes blaves.

II. InterpelAlació RGE núm. 1593/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política en matèria laboral i de formació
(BOPIB núm. 38, de 16 de març d'enguany).
III. Proposicions no de llei:
• RGE núm. 567/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

a Pla de xoc per a la reactivació econòmica de les Illes
Balears (BOPIB 33, de 17 de febrer d'enguany).

• RGE núm. 2896/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establir un pla d'actuació conjunta que eviti la
dissolució del Menorca Bàsquet SAT (BOPIB núm. 44, de
27 d'abril d'enguany).

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia 13 de juny de 2012, s'ha manifestat d'acord
amb l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació
Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia
19 de juny de 2012: 

I. Adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 17 diputats del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm.
4917/12.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Tramitació davant la Comissió de Turisme per a la

Proposició no de llei RGE núm. 803/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de juny de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4453/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a reforma de la Llei
d'arrendaments urbans (BOPIB núm.33, de 17 de febrer
d'enguany), sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Habilitació dels dilluns i dissabtes als efectes de la

tramitació del Projecte de llei RGE núm. 3640/12, del turisme
de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de dia 13
de juny de 2012, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes als
efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat en
el BOPIB núm 47, de 18 de maig d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de juny de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I)
Habilitació dels dilluns i dissabtes als efectes de la

tramitació del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de
modificació de la Llei de funció pública de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, i constituïda com a tal en sessió d'aquesta de dia 13
de juny de 2012, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes als
efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat en
el BOPIB núm 40, de 30 de març d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 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. 50, de 8 de juny de
2012.

-  Pàg. 2327 i 2342. Resolucions derivades de proposicions no
de llei, apartat E)
On diu: RGE núm. 15047/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1504/12, ...

-  Pàg. 2327 i 2343. Respostes a preguntes formulades en
comissió, apartat I)
On diu: RGE núm. 159/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 259/12, ...

-  Pàg. 2327 i 2343. Respostes a preguntes formulades en
comissió, apartat J)
On diu: RGE núm. 152/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 252/12, ...

-  Pàg. 2333 i 2368. Respostes a preguntes, apartat AC)
On diu: RGE núm. 2424/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 2425/12, ...

-  Pàg. 2333 i 2369. Respostes a preguntes, apartat AJ)
On diu: RGE núm. 2448/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 2648/12, ...
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