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A) RGE núm. 5736/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat d'aportar solucions a la tensió existent en el sector
educatiu. 2654

B) RGE núm. 5766/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat d'assegurar l'ús dins el Sistema Nacional de Salut de
les tecnologies sanitàries que són efectives, segures i eficients. 2654

C) RGE núm. 5812/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralització de la reducció de l'horari operatiu de Son Bonet,
2655



BOPIB núm. 56 - 19 de juliol de 2012 2627

D) RGE núm. 5940/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació legal dels dipòsits de fiances en arrendaments urbans.
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les institucions europees i a l'Estat Espanyol en defensa de la insularitat. 2656

F) RGE núm. 5944/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra el frau fiscal. 2657

G) RGE núm. 5950/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a priorització del recurs del consorci de la borsa de places.
2658

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
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I) RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, conformement amb l'establert per l’article
117 del Reglament del Parlament acorda d'admetre a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 6014/12, de concessió d'un crèdit
extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb
càrrec als pressuposts generals de la CAIB de l'exercici de
2012, i d'atendre la petició de tramitació pel procediment
d’urgència. Així mateix acorda  ordenar-ne la publicació en el
BOPIB i en el BOIB, així com la d’anuncis en mitjans de
difusió general, i fixar dia 23.07.12 com a data límit per tal
que els grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els
serveis de la cambra n'elaborin un dossier documental; i obrir
un termini de presentació d’esmenes fins a dia 26.07.12 per tal
que es tramitin davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts.

Conformement amb l’establert pels articles 66.2 del
Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, acorda de convocar sessions extraordinàries, les
dates de les quals es fixaran oportunament, per a l’estudi, la
tramitació i l'aprovació, si pertoca, del Projecte de llei
esmentat.

Conseqüentment, acorda d'habilitar els dies necessaris, per
tal que es pugui procedir a la tramitació de què es tracta.

Així mateix, acorda de proposar-ne a la Junta de Portaveus
la tramitació directa i en lectura única, conformement amb
l’establert per l’article 145.1 i, si escau, proposar al Ple de la
cambra la tramitació esmentada; i la possibilitat d’habilitar els
dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació de què es
tracta.

Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 13 de juliol de
2012, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

1. Acord d'aprovació del Projecte de llei de concessió
d'un crèdit extraordinari per poder atendre despeses
inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de
2012.

A proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, el Consell de Govern adopta l'Acord
següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de concessió d'un crèdit
extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de l'exercici de 2012, que s'adjunta a aquest Acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte de
llei de concessió d'un crèdit extraordinari per poder atendre
despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2012 i,
de conformitat amb l'article 145 del Reglament de la cambra,
solAlicitar a la Mesa de l Parlament que en proposi al Ple la
tramitació directa i en lectura única, si ho creu convenient.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que el Projecte de llei esmentat es tramiti pel procediment
d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100 del
Reglament de la cambra, atès que les despeses que s'han
d'atendre amb el crèdit extraordinari a què es refereix tenen
caràcter inajornable i, per tant, han de ser satisfetes el més aviat
possible.

Quart. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria de sessions extraordinàries en
l'ordre del dia de les quals es proposa que s'inclogui , d'acord
amb els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra,
la tramitació -en les fases del procediment que pertoquin - i
l'aprovació, si escau, del Projecte de llei de concessió d'un crèdit
extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb
càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears de l'exercici de 2012.

Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, tal com estableix l'article 97.2 del Reglament de la cambra,
habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar que es facin les
sessions extraordinàries esmentades en el punt anterior.

Sisè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, a
l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la tramitació
de l'assumpte inclòs en l'ordre del dia esmentat anteriorment."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
Vistiplau, el president.
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A)

PROJECTE DE LLEI DE CONCESSIÓ D’UN CRÈDIT
EXTRAORDINARI PER PODER ATENDRE

DESPESES INAJORNABLES AMB CÀRREC ALS
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS DE
L’EXERCICI DE 2012

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 134.5 de la Constitució Espanyola estableix que, un
cop aprovats els pressuposts generals de cada exercici, el
Govern pot presentar projectes de llei que impliquin augment de
les despeses públiques o disminució dels ingressos
corresponents al mateix exercici pressupostari.

En consonància amb aquest precepte constitucional, l’article
47 del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, de 24 de juny, preveu que quan per raons d’urgència i
interès general s’hagi d’efectuar alguna despesa amb càrrec als
pressuposts de la comunitat autònoma per a la qual no hi ha
crèdit adequat, o que el consignat resulti insuficient i no
ampliable, el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts ha de sotmetre a la consideració del Consell de
Govern l’acord de trametre al Parlament de les Illes Balears el
corresponent projecte de llei de concessió de crèdit extraordinari
en el primer cas, o de suplement de crèdit en el segon. La
proposta d’acord que formuli a aquest efecte ha d’especificar els
recursos concrets que hagin de finançar la despesa pública més
elevada.

El Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons
per al finançament dels pagaments als proveïdors, i va fer així
extensible a les administracions de les comunitats autònomes el
mecanisme creat pel Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer,
pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals. Aquesta norma
estableix les condicions que han de permetre obtenir recursos
financers suficients per poder finançar les operacions
d’endeutament que puguin concertar-se per atendre el pagament
de les obligacions pendents, i evitar així el perjudici causat per
les demores en els pagaments a favor de les petites i mitjanes
empreses per part de les administracions que s’adhereixin a
aquest mecanisme.

En aquest sentit, l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell
de Política Fiscal i Financera, va fixar les línies generals del
mecanisme extraordinari de finançament als proveïdors de les
comunitats autònomes. Posteriorment, en la sessió de dia 22 de
març de 2012, la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics va aprovar l’entrada en funcionament del
mecanisme esmentat, al qual es va adherir la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears mitjançant l’Acord del Consell de
Govern de dia 30 de març de 2012.

Dia 16 de maig de 2012, el Consell de Política Fiscal i
Financera va aprovar el Pla Economicofinancer de Reequilibri
2012-2014 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es
va presentar davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques el Pla d’Ajust que preveu l’Acord 6/2012.

Així mateix, l’Acord 7/2012, de 6 de març, del Consell de
Política Fiscal i Financera, pel qual s’aproven diverses mesures
en matèria d’endeutament de les comunitats autònomes, en
particular com a conseqüència del mecanisme extraordinari de
finançament per al pagament als proveïdors, estableix que el
límit d’endeutament a 31 de desembre de 2012 recollit en el
programa anual d’endeutament es pot incrementar, com a
màxim, en l’import que s’assigni a cada comunitat autònoma
derivat del mecanisme extraordinari.

El primer paràgraf de l’article 18.2 de la Llei 9/2011, de 23
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2012, disposa: “Així mateix,
s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg
termini, en els termes que s’estableixen en la normativa
reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu
de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim
autoritzat en el programa anual d’endeutament acordat amb el
Ministeri d’Economia i Hisenda.” Amb aquesta finalitat, el
paràgraf següent d’aquest mateix apartat estableix: “El
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
ha de fer les modificacions de crèdit que calguin per raó de les
operacions d’endeutament a què es refereix aquest apartat.”

L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que té un
gran impacte sobre l’àmbit pressupostari de les comunitats
autònomes, imposa tot un seguit d’obligacions a les
administracions que s’hagin acollit al mecanisme extraordinari
de finançament. Entre aquestes obligacions, es preveu un
estricte seguiment dels plans d’ajust que han hagut de presentar
aquestes comunitats autònomes a l’Estat, per tal que quedi
garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
i de deute públic, i se’ls exigeix que trametin cada trimestre
informació economicofinancera.

Igualment, la disposició transitòria tercera d’aquesta mateixa
llei estableix que les comunitats autònomes, excepcionalment
fins a l’exercici de 2020, poden concertar operacions de crèdit
per un termini superior a un any, i inferior a deu, i no hi són
aplicables les limitacions que preveu l’apartat 2 de l’article 14
de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament
de les comunitats autònomes. Per poder fer ús d’aquesta
possibilitat cal que es donin circumstàncies econòmiques
extraordinàries que facin necessari garantir la cobertura dels
serveis públics essencials. Les operacions que es concertin han
de ser autoritzades per l’Estat, el qual ha d’apreciar si es
produeixen aquestes circumstàncies.

El Govern, fent ús de l’autorització de l’article 18 de la Llei
9/2011, al qual s’ha fet referència abans, ja ha concertat les
operacions d’endeutament a llarg termini, que preveu l’article
7 del Reial decret llei 7/2012 i no hi són aplicables les
restriccions que preveu l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei
8/1980. A més, cal tenir en compte l’Acord 7/2012 del Consell
de Política Fiscal i Financera, en què es determina que el límit
de l’endeutament a 31 de desembre de 2012, recollit en els
programes anuals d’endeutament de cada comunitat autònoma,
es pot incrementar com a màxim en l’import total derivat de la
seva adhesió al mecanisme extraordinari de finançament,
esmentat abans.
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D’altra banda, cal tenir en compte que el Govern, constituït
a partir de les eleccions del maig del 2011, es va trobar davant
uns pressuposts prorrogats que no permetien atendre totes les
necessitats de despeses que s’havien de dur a terme durant
aquell exercici. Igualment, s’havien dictat un important nombre
de resolucions judicials fermes condemnatòries, tant en l’àmbit
de l’Administració de la Comunitat Autònoma, com en el de les
entitats que en depenen, que impliquen la necessitat d’abonar de
manera urgent les indemnitzacions corresponents a favor dels
demandants que han instat aquests procediments. En aquest
sentit, l’article 25 del text refós de la Llei de finances, basant-se
en el principi de tutela judicial efectiva -que recull l’article 24.1
de la Constitució Espanyola-, disposa que el compliment de les
resolucions judicials que determinin obligacions a càrrec de la
comunitat autònoma o de les seves entitats autònomes, l’ha de
dur a terme l’autoritat administrativa que sigui competent per
raó de la matèria, la qual ha d’acordar el pagament dins els
límits i en la forma que el pressupost respectiu estableix.
L’apartat 2 del mateix article preveu que si per fer-ho efectiu és
necessari un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, l’un
o l’altre s’han de solAlicitar al Parlament en els dos mesos
següents al dia que s’hagi notificat la resolució judicial.

Tot i això, és cert que l’article 6 de la Llei 9/2011 preveu la
possibilitat d’aprovar expedients d’ampliació de crèdit fent ús
de la previsió continguda en l’article 49 del text refós de la Llei
de finances. D’acord amb aquests preceptes legals, la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació pot aprovar expedients d’ampliació de crèdit per
complir aquests pronunciaments judicials, com també en tots els
altres supòsits que s’enumeren en l’article 6 de la Llei 9/2011,
com ara els de transferències corrents al Servei de Salut de les
Illes Balears o els destinats a les prestacions incloses en el
programa pressupostari per a persones en situació de
dependència, entre d’altres, atès el caràcter d’ampliable que els
atorga aquesta llei. Això no obstant, precisament l’entrada en
vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i de les mesures
restrictives i coercitives que s’hi preveuen desaconsellen fer ús
d’aquesta facultat. Això és degut al fet que aquestes
modificacions pressupostàries no disposen de cap recurs concret
que les financi, i impliquen sempre desviacions importants en
les xifres totals de despeses que són consignades en els
pressuposts generals de cada exercici. Per tant, provoquen
resultats pressupostaris negatius. Ateses la situació
economicofinancera de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i les previsions de tancament dels exercicis de 2011 i de
2012, el fet d’utilitzar aquesta possibilitat agreujaria sens dubte
aquests resultats, com també la difícil situació actual que afecta
la Tresoreria de la comunitat autònoma. Per això, aquesta llei
autoritza que el finançament addicional derivat de les
operacions d’endeutament a llarg termini a les quals fa
referència l’article 7 del Reial decret llei 7/2012 pugui ser
destinat a cobrir bona part d’aquests expedients d’ampliació.

Igualment, en aplicació del que estableixen l’article 52.5 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l’article 7.1 de la Llei 9/2011, es poden
incorporar a l’exercici de 2012 els romanents de crèdits
procedents de l’exercici anterior que tenen la consideració de
fons finalistes, amb independència del resultat pressupostari
d’aquell exercici. Aquesta facultat tanmateix es deriva de la
necessitat de justificar davant les institucions de la Unió
Europea i de l’Administració de l’Estat l’aplicació correcta
d’aquest fons. No obstant això, l’aprovació d’aquests expedients

incrementa el nombre d’obligacions reconegudes que seran
imputades al present exercici de 2012, sense disposar d’un
recurs concret que es pugui afectar al seu finançament. Per tant,
ateses les consideracions anteriors en relació amb els expedients
d’ampliació de crèdit, és evident que l’aprovació d’aquests
expedients d’incorporació de crèdits tindrà els mateixos efectes
negatius sobre el càlcul del resultat de l’exercici. En
conseqüència, és aconsellable igualment preveure que puguin
ser compensats, en part, mitjançant el finançament addicional,
la creació del qual autoritza aquesta llei.

Cal tenir en compte també que una part del fons de
finançament addicional que autoritza aquesta Llei s’ha de
destinar a dotar el capítol 4, dels pressuposts de despeses de la
secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, per
tal de poder transferir-la al Servei de Salut de les Illes Balears,
el qual haurà de generar crèdit en el seu pressupost de despeses
de l’exercici de 2012, i posteriorment hi podrà reflectir les
obligacions reconegudes que apareixen enregistrades en la seva
comptabilitat financera, pendents de poder ser imputades als
pressuposts esmentats d’aquest ens.

De tot el que s’ha exposat es desprèn que estam davant
supòsits explícits i implícits de necessitat i urgència als quals fa
referència l’article 47 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma, que justifiquen l’aprovació d’una llei de
crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables que
no es varen preveure en els pressuposts generals per a l’exercici
de 2012, amb l’especificació del finançament que hi serà
afectat.

Aquesta llei consta de dos articles, en els quals s’autoritza
el crèdit extraordinari i es determina quin és el recurs que queda
afectat al seu finançament. En les disposicions addicionals, a
més d’una referència a la vigència del règim jurídic de les
modificacions pressupostàries recollit en el Text refós de la Llei
de finances, es regulen aspectes relacionats amb el pagament de
les obligacions pendents a favor dels proveïdors de la comunitat
autònoma i de les seves entitats dependents, com també es fa
una menció de la responsabilitat que comporta l’expedició dels
certificats als efectes que les obligacions esmentades hagin
pogut ser incloses en el mecanisme extraordinari de
finançament, en els mateixos termes de l’article 5 del Reial
decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les
obligacions d’informació i els procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals. Així mateix, es modifica la
redacció de l’article 18 de la Llei 9/2011, relatiu a les
operacions de crèdit a llarg termini, per adequar-la al que
estableix la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica
2/2012.
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Article 1
Autorització de crèdit extraordinari

1. S’autoritza un crèdit extraordinari per dotar un fons de
finançament addicional que permeti atendre despeses
inajornables de diferent naturalesa econòmica que
necessàriament han de ser imputades als pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de
2012, per un import de fins a 842.508.644,56 euros, en
l’aplicació pressupostària següent:

Secció pressupostària 31, serveis comuns
Centre gestor 311, serveis comuns
Centre de cost 31101, serveis comuns

Grup de funció 6, regulació econòmica de caràcter general
Funció 63, regulació financera
Subfunció 635, mecanisme extraordinari de finançament als

proveïdors
Programa 635A, mecanisme extraordinari de finançament

als proveïdors

Capítol 5, dotació fons de finançament addicional
Article 51, dotació fons de finançament addicional
Concepte 510, dotació fons de finançament addicional
Subconcepte 51100, dotació fons de finançament addicional

2. S’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació per poder distribuir aquest fons de
finançament entre les diferents seccions pressupostàries i
aplicacions pressupostàries corresponents a la finalitat i la
naturalesa econòmica de les despeses que hi hagin de ser
imputades.

3. Igualment, s’autoritza el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per fer servir les dotacions
d’aquest fons de finançament addicional per cobrir els
expedients d’ampliacions de crèdit i incorporacions de crèdit
que hagin estat aprovats, o que necessàriament hagin de ser
aprovats durant l’exercici de 2012, sempre que es compleixin
els requisits legals i reglamentaris que preveu l’ordenament
pressupostari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
amb aquesta finalitat. 

4. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, d’acord
amb l’article 54 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24
de juny, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha d’aprovar els expedients de rectificacions de
crèdit que siguin necessaris per augmentar les dotacions de les
aplicacions pressupostàries en les quals s’hagin produït les
noves necessitats de crèdit, i minorar el fons de finançament
addicional que s’autoritza en l’apartat 1 d’aquest article.

5. Els romanents de crèdit d’aquest fons de finançament
addicional que no hagin estat utilitzats a 31 de desembre de
2012 no poden ser, en cap cas, objecte d’incorporació a
l’exercici següent.

Article 2 
Finançament

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, destini les operacions d’endeutament concertades,
per un termini de reemborsament superior a un any, previstes en
l’article 7 del Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es
crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors,
a finançar l’import total del crèdit extraordinari que s’aprova
mitjançant aquesta llei. Les operacions esmentades es
fonamenten en l’autorització excepcional que estableix la
disposició transitòria tercera de la Llei orgànica 2/2012, de 30
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
per tant no hi és aplicable la limitació de l’article 29.2.a) del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. Els ingressos derivats de les operacions d’endeutament que
s’autoritzen en l’apartat 1 d’aquest article s’han d’aplicar al
pressupost d’ingressos de l’exercici de 2012, en l’aplicació
pressupostària següent: 

Secció 34, deute públic
Centre gestor 34101, deute públic

Capítol 9, passius financers
Article 91, préstecs rebuts en moneda nacional
Concepte 911, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector

públic
Subconcepte 91100, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del

sector públic

Disposició addicional primera
Règim jurídic de les ampliacions de crèdit i de les
incorporacions de crèdit

En cas que les dotacions del fons de finançament addicional
que s’autoritza en l’article 1 d’aquesta llei no siguin suficients
per finançar tots els expedients d’ampliació de crèdit i
incorporació de crèdit que hagin estat aprovats, o que
necessàriament hagin de ser aprovats durant l’exercici de 2012,
és aplicable als expedients esmentats de modificació
pressupostària el règim jurídic vigent que regulen el capítol II
del títol I del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i la Llei 9/2011, de 23 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2012.

Disposició addicional segona
Pagament de les obligacions 

Els pagaments als proveïdors de la comunitat autònoma i de
les entitats que en depenen per obligacions no imputades als
pressuposts mitjançant el mecanisme extraordinari de
finançament aprovat per l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, s’han de fer amb càrrec
als comptes extrapressupostaris, sens perjudici que s’apliquin
posteriorment, en formalització, als crèdits dels pressuposts de
despeses que hagin estat incrementats amb el fons de
finançament que autoritza l’article 1 d’aquesta llei.
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Disposició addicional tercera
Efectes de l’expedició dels certificats als proveïdors 

No és aplicable el règim de responsabilitats que regulen
l’article 96 i els següents del títol V del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
l’expedició de les relacions certificades, o els certificats
individuals, de les obligacions pendents de pagament als
proveïdors de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
seves entitats dependents, als efectes de la seva inclusió en el
mecanisme extraordinari de finançament aprovat mitjançant
l’Acord 6/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera.

Disposició addicional quarta
Denominacions

Totes les denominacions que en aquesta llei apareixen en
masculí s’han d’entendre referides també al femení.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012

1. Es modifica el segon paràgraf de l’article 18.1 de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, amb
la redacció següent:

"Aquest límit, que ha de complir les limitacions a què es
refereixen l’article 14.2.a) de la Llei orgànica de
finançament de les comunitats autònomes i l’article 29.2.a)
del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb l’excepció que estableix
la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es
pot sobrepassar al llarg de l’any en curs."

2. L’actual segon paràgraf de l’article 18.2 de la Llei 9/2011
passa a ser el tercer paràgraf i es dota d’un nou contingut el
segon paràgraf amb la redacció següent:

"Igualment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears
perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, emeti deute públic o concerti
operacions de crèdit a llarg termini relatives als mecanismes
extraordinaris de finançament que pugui habilitar
l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2012."

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, 13 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
El president
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5623/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'ordenació urbanística
sostenible. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5655/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política del Govern en
cooperació. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5706/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en matèria de territori. (Mesa de 17 de juliol
de 2012).

RGE núm. 5737/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política en matèria educativa. (Mesa de 17 de juliol
de 2012).

Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears, sobre
política general en matèria d'ordenació urbanística sostenible.

El Grup Parlamentari Socialista, davant la publicació al
BOIB núm. 8, de 12 de juny de 2012 de l'acord de la Comissió
bilateral Administració General de l'Estat-Comunitat autònoma
de les Illes Balears en relació amb el Decret Llei de les Illes
Balears 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible, interpelAla el conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Palma, a 25 de juny de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

InterpelAlam el Govern en relació a les seves polítiques de
cooperació.
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Palma, a 27 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre
política general en matèria de territori.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats per tal que expliqui les
característiques del projecte de remodelació del Port de Palma,
presentat al Consolat de Mar.

Palma, a 28 de juny de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre
política en matèria educativa.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller
d'Educació, Cultura i Universitats sobre la conflictivitat en el
sector educatiu a causa de les mesures preses per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.

Palma, a 29 de juny de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5557/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute del Govern amb els centres
concertats. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5558/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute del programa de reutilització de
llibres. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5559/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute de beques de menjador i material
escolar. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5560/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute de programes específics. (Mesa de
17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5561/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a organització dels EOEP i EAP. (Mesa de
17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a EOEP i EAP. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5576/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inspeccions sobre extracció d'aigües
subterrànies. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5621/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sancions al tren. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5626/12, de l'Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora
d'instalAlacions esportives. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5628/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a albergs de
la xarxa d'instalAlacions juvenils (I). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5629/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a albergs de
la xarxa d'instalAlacions juvenils (II). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5630/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a albergs de
la xarxa d'instalAlacions juvenils (III). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5631/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a albergs de
la xarxa d'instalAlacions juvenils (IV). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5671/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sènior a Europa (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).
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RGE núm. 5672/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sènior a Europa (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5673/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sènior a Europa (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5674/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sènior a Europa (IV). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5675/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sènior a Europa (V). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5676/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sènior a Europa (VI). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5677/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb els sindicats (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5678/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb els sindicats (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5679/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb els sindicats (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5680/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
amb els sindicats (IV). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5681/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
d'orientació laboral (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5682/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
d'orientació laboral (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5683/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
d'orientació laboral (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5684/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute de la Conselleria d'Educació als
centres educatius i de formació. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5685/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a presència de revisors al tren. (Mesa de 17
de juliol del 2012).

RGE núm. 5686/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dret dels usuaris a viatjar amb tiquet al
tren. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5687/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a trajectes dels usuaris de tren. (Mesa de 17
de juliol del 2012).

RGE núm. 5688/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sancions als usuaris. (Mesa de 17 de juliol
del 2012).

RGE núm. 5689/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a límit de capacitat als trens. (Mesa de 17 de
juliol del 2012).

RGE núm. 5691/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a línia ferroviària Inca-Sa Pobla. (Mesa de
17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5749/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a deute de l'Estat. (Mesa de 17 de juliol
del 2012).

RGE núm. 5759/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a quarter de la Guàrdia
Civil a Formentera. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5760/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a projectes a Formentera
per a 2012 (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5761/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a projectes a Formentera
per a 2012 (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5762/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a projectes a Formentera
per a 2012 (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5763/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a projectes a Formentera
per a 2012 (IV). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5764/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a projectes a Formentera
per a 2012 (V). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5765/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a inversions fetes a Can
Marroig a Formentera. (Mesa de 17 de juliol del 2012).
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RGE núm. 5767/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturada del
servei de tren i metro (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5768/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturada del
servei de tren i metro (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5769/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturada del
servei de tren i metro (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5770/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturada del
servei de tren i metro (IV). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5771/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturada del
servei de tren i metro (V). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5772/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aturada del
servei de tren i metro (VI). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5773/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspectors accidentals destituïts. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5775/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per no convocatòria de proves de graus mitjà i superior d'FP.
(Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5776/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per disminució de membres del Consell Escolar. (Mesa de 17
de juliol del 2012).

RGE núm. 5777/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a curs d'FP d'imatge per al diagnòstic.
(Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5778/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cost de tramesa de les cartes d'opció
lingüística. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5794/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnat del Conservatori Superior. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5795/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gerent
del Conservatori Superior. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5796/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del Conservatori Superior. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5799/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a taques de combustible visibles a la platja
d'El Toro i al Port Adriano. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5802/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pla de prestacions bàsiques. (Mesa de 17
de juliol del 2012).

RGE núm. 5804/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a entitats de cooperació internacional.
(Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5813/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
instruccions de funcionament dels centres per al curs 2012-
2013. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5814/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilles dels instituts de secundària. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5815/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equips
d'atenció primerenca. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5873/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a elecció de centre. (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5876/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cicle formatiu agroecològic. (Mesa de 17
de juliol del 2012).

RGE núm. 5877/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a cicle formatiu agroecològic. (Mesa de 17
de juliol del 2012).

RGE núm. 5878/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convocatòria del grau superior de
formació professional. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5879/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convocatòria del grau superior de
formació professional (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5880/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convocatòria del grau superior de
formació professional (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5881/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Conservatori Professional de Música a
Menorca. (Mesa de 17 de juliol del 2012).
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RGE núm. 5882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa British Council. (Mesa de 17 de
juliol del 2012).

RGE núm. 5883/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa British Council (II). (Mesa de
17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5884/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a assistència a plens. (Mesa de 17 de juliol
del 2012).

RGE núm. 5886/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
d'incendis (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5887/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
d'incendis (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5888/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intervenció
d'incendis (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5889/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
d'incendis (III). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5890/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
d'incendis (IV). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5891/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
d'incendis (V). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5892/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció
d'incendis (VI). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5893/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
d'Administració d'SFM. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5894/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
d'SFM. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5895/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressupost
d'SFM. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5896/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
imposades per SFM. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5897/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a policia a
l'estació intermodal. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5922/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (I). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5923/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (II). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5924/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (III). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5925/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (IV). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5926/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (V). (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5927/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (VI). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5928/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (VII). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5929/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (VIII). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5930/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments d'IBABSA (IX). (Mesa de 17 de juliol del
2012).

RGE núm. 5931/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pantalans
del Port de Ciutadella. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5932/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
d'informació a vaixells. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

RGE núm. 5937/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sanejament
del sector ramader. (Mesa de 17 de juliol del 2012).

Palma, a 17 de juliol del 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 del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
centres concertats (detallat per centre escolar i curs escolar
2010-2011 i 2011-2012) de les Illes Balears? 

Palma, a 18 de juny del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
centres escolars (públics i concertats) en relació amb el
programa de reutilització de llibres dels cursos 2010-2011 i
2011-2012, detallat per centres? 

Palma, a 19 de juny del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
centres escolars (públics i concertats) en relació amb les beques
de menjador i les beques de material escolar dels cursos 2010-
2011 i 2011-2012, detallat per centres? 

Palma, a 19 de juny del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
centres escolars (públics i concertats) en relació amb els
programes específics dels cursos 2010-2011 i 2011-2012,
detallat per centres? 

Palma, a 19 de juny del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el criteri de la Conselleria d'Educació quant a
l'organització dels EOEP i EAP? 

Palma, a 19 de juny del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preveu la Conselleria d'Educació integrar els EAP dins els
EOEP? 

Palma, a 19 de juny del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes inspeccions sobre extracció d'aigües subterrànies
s'han efectuat d'1 de juliol del 2011 a 30 de juny del 2012 i amb
quin resultat? 

Palma, a 21 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes sancions per viatjar sense bitllet en el tren s'han
imposat d'1 de juliol del 2011 a 30 de juny del 2012 i quines han
estat les quanties? 

Palma, a 26 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troba el projecte de "Millora
d'instalAlacions esportives incloses al Pla D" de l'Ajuntament de
Maria de la Salut? 

Palma, a 25 de juny del 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Quins mesos té previst que s'obrin els albergs dependents de
la Xarxa d'instalAlacions juvenils de les Illes Balears durant l'any
2012? Indicau-ne la previsió de cada instalAlació. 

Palma, a 26 de juny del 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.

Quin personal es va contractar durant l'any 2011 per
gestionar els albergs i/o les instalAlacions de la Xarxa
d'instalAlacions juvenils de les Illes Balears?

Palma, a 26 de juny del 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.

Quin personal es té previst contractar durant l'any 2012 per
gestionar els albergs i/o les instalAlacions de la Xarxa
d'instalAlacions juvenils de les Illes Balears?

Palma, a 26 de juny del 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 obres s'han projectat a les instalAlacions dependents
de la Xarxa d'instalAlacions juvenils de les Illes Balears per a
aquest any 2012?

Palma, a 26 de juny del 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'impacte per a cadascuna de les nostres illes que
tendrà el conveni subscrit entre Segitur i l'Organització
Internacional de Turisme Social que té com a objectiu impulsar
el projecte Turisme Sènior Europa? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Existeix per part de l'Estat reserva de places a cadascuna de
les illes per acollir el programa del Turisme Sènior Europa en
la temporada 2012-2013? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les actuacions i les propostes de la Conselleria
de Turisme de les nostres illes en el marc del projecte Turisme
Sènior Europa per rendibilitzar al màxim aquesta iniciativa a la
nostra comunitat autònoma?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com garantirà l'Estat i el Govern de la nostra comunitat
l'accessibilitat dels turistes lligats al projecte Turisme Sènior
Europa a les illes de Menorca i Eivissa en la propera temporada
baixa? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coneix el Govern de les Illes Balears la disponibilitat
pressupostària del Govern de l'Estat en el projecte Turisme
Sènior Europa?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el compromís econòmic que suposarà l'adhesió al
projecte Turisme Sènior Europa per part de la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A quines dates ha mantingut reunions o contactes formals el
conseller de Turisme i Esports amb els sindicats de la nostra
comunitat autònoma? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes vegades i a quines dates s'ha reunit el conseller de
Turisme i Esports o persona delegada de la seva conselleria amb
els sindicats de la nostra comunitat per evitar la convocatòria de
la vaga en el sector de l'hostaleria?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes vegades i a quines dates s'ha reunit el vicepresident
Econòmic o persona delegada de la seva conselleria amb els
sindicats del sector d'hostaleria per evitar la convocatòria de
vaga en el sector?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes vegades i a quines dates s'ha reunit el vicepresident
Econòmic o persona delegada de la seva conselleria amb els
sindicats del sector del transport discrecional per evitar la
convocatòria de vaga en el sector el proper mes de juliol?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els serveis d'orientació laboral de què disposaran
els treballadors desocupats a cadascuna de les nostres illes el
mes d'octubre del 2012?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els serveis d'orientació laboral de què disposaran
els treballadors a cadascuna de les nostres illes el proper mes de
novembre del 2012?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els serveis d'orientació laboral de què disposaran
els treballadors a cadascuna de les nostres illes el proper mes de
desembre del 2012?

Palma, a 28 de juny del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 quantia econòmica de les transferències i
aportacions que la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
té pendents del 2012 amb els centres educatius i de formació de
Mallorca, Eivissa i Formentera (especificant el valor centre per
centre) dependents d'aquesta conselleria? 

Palma, a 27 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Quants viatges en tren s'han dut a terme durant l'any 2012
sense la presència de revisors? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.



BOPIB núm. 56 - 19 de juliol de 2012 2643

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

Com garanteix SFM el dret dels usuaris a viatjar amb tiquet
si no hi ha màquines expenedores a totes les estacions i tampoc
revisors a tots els viatges? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Com pot conèixer SFM on han entrat els usuaris del tren que
arriben al punt final del seu trajecte sense bitllet? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Com pot sancionar SFM els usuaris del tren que viatgen
sense bitllet en els casos en què no hi ha revisor? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Com controla SFM que els vagons no superen el límit de
capacitat permès quan no hi ha revisors? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Estudia la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori l'eliminació de la línia ferroviària Inca-Sa Pobla? 

Palma, a 28 de juny del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha abonat ja l'administració de l'Estat la quantitat
d'1.081.821,79 euros a l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, d'acord amb la interlocutòria de
la Sala Contenciosoadministrativa de l'Audiència Nacional de
dia 24-10-2011? En cas afirmatiu, a quina data i quina quantitat
s'ha abonat en concepte d'interessos legals? 

Palma, a 2 de juliol del 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
d'Interior la posada en funcionament del nou quarter de la
Guàrdia Civil a Formentera i, si n'és el cas, quan? 

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins projectes realitzarà la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social a Formentera durant l'any 2012?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

Quins projectes pensa finançar la Conselleria de Presidència
a Formentera durant l'any 2012?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

Quins projectes pensa finançar la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori a Formentera durant l'any 2012?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

Quins projectes pensa finançar la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació a
Formentera durant l'any 2012?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins projectes pensa finançar la Conselleria de Turisme i
Esports a Formentera durant l'any 2012?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A dia d'avui, quins projectes s'estan executant per aprofitar
les inversions fetes a les edificacions situades a la finca pública
de Can Marroig de Formentera?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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.

Quins foren els motius que provocaren l'aturada del servei
de tren i metro el passat dia 2 de juliol del 2012?

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

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.

Quins mitjans tècnics es van habilitar per part d'SFM per tal
de solucionar el problema de la subestació elèctrica que va patir
l'incident de 2 de juliol del 2012?

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

Quines solucions oferí SFM als passatgers afectats per
l'aturada del servei de tren i metro el passat dia 2 de juliol del
2012?

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

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.

Quants passatgers comptabilitza SFM com a afectats per
l'aturada del servei de tren i metro el passat dia 2 de juliol del
2012?

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

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.

Per quins motius no hi ha un sistema d'emergència per evitar
problemes com el produït a la subestació elèctrica que va patir
l'incident de dia 2 de juliol del 2012?

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

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.

Quines mesures ha iniciat SFM per evitar nous incidents
com els que provocaren l'aturada del servei de tren i metro el
passat dia 2 de juliol del 2012?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats fer
una convocatòria per cobrir les places dels inspectors
accidentals que han estat destituïts el mes de juny?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin estalvi significarà la no convocatòria de les proves
extraordinàries d'accés lliure als graus mitjà i superior de
formació professional per al mes de setembre del 2012?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants doblers s'estalviarà la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats amb la disminució del nombre de
membres del Consell Escolar de les Illes Balears que s'ha
decretat?

Palma, a 3 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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.

Per quin motiu la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ha optat per eliminar cursos de l'oferta pública d'FP
d'imatge per al diagnòstic? Quins criteris avalen aquesta
decisió? Ha participat el conseller en la presa d'aquesta decisió
o se n'ha abstingut?

Palma, a 4 de juliol del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Quin cost ha suposat a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la tramesa de les cartes als pares per "informar-los"
que poden canviar la seva "opció" lingüística? (Detallau-ne les
cartes i les trameses enviades).

Palma, a 4 de juliol del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Per quina raó a la darrera convocatòria de places d'alumnes
del Conservatori Superior s'ha descomptat un punt a la nota
final a aquells que no són de les Illes Balears?

Palma, a 5 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pensa el conseller d'Educació i Cultura de les Illes Balears
que la primera setmana de juliol és una bona data perquè se'n
vagi de vacances una persona que és el gerent d'un centre docent
com la Fundació del Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears?

Palma, a 5 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

És cert que les nòmines del professorat del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears quedaran en suspens a
partir del mes de juliol a conseqüència que encara no s'ha
decidit el pressupost que queda disponible per a la resta de l'any
2012?

Palma, a 5 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori respecte de les taques
de combustible visibles a la platja d'El Toro (Calvià) i al Port
Adriano?

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

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

Als pressuposts del Govern de l'Estat espanyol s'ha vist
reduïda, a quasi un 50%, la partida destinada al manteniment del
Pla de prestacions bàsiques (PPB). Als pressuposts de la
comunitat autònoma consta com a ingressos de l'Estat per al
manteniment del PPB la mateixa quantia que l'any 2010.
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S'ha compromès l'Estat a ingressar la quantia que consta als
pressuposts de la comunitat autònoma? En cas negatiu, quina
quantia rebrà la comunitat autònoma per al manteniment del
PPB? En cas que la quantia sigui inferior a la pressupostada en
els pressuposts de la comunitat autònoma, mantindrà la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social el pressupostat
per al PPB amb l'objectiu que els ajuntaments no hagin de veure
reduïda la seva partida anual per al manteniment dels serveis
socials comunitaris bàsics? Quines són les previsions de signar
el conveni per al manteniment del PPB entre el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 5 de juliol del 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quines entitats lligades a la cooperació internacional han
rebut qualsevol tipus de pagament durant el mes de juny
(factures, pagament de subvencions, pagament de convenis, ...)?
Especificau el nom de l'entitat, el motiu de pagament i la
quantia.

Palma, a 5 de juliol del 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Per quina raó s'ha endarrerit la publicació de les instruccions
de funcionament dels centres per al curs 2012-2013?

Palma, a 9 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Troba el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
cinc dies són suficients per definir les plantilles en els instituts
de secundària?

Palma, a 9 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Quina serà la funció que podran desenvolupar els equips
d'atenció primerenca una vegada integrats en els equips
d'orientació educativa?

Palma, a 9 de juliol del 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Per quins motius els pares que han pogut accedir al centre
escolar que havien elegit com a primera opció han baixat al 70%
per al curs 2012-2013?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Per quin motiu s'ha substituït el cicle formatiu agroecològic
per l'agropecuari per al curs 2012-2013 ofert fins aleshores a
Menorca per la Conselleria d'Educació?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu s'ha substituït el cicle formatiu agroecològic
per l'agropecuari per al curs 2012-2013 ofert fins aleshores a
Menorca per la Conselleria d'Educació?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Per quin motiu la Conselleria d'Educació no ha realitzat
aquest curs escolar la segona convocatòria o la convocatòria
extraordinària d'accés al grau superior de formació
professional?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A quina data la Conselleria d'Educació ha informat els
centres escolars que durant aquest any 2012 no es realitzarà la
segona convocatòria o la convocatòria extraordinària d'accés al
grau superior de formació professional?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A quina data la Conselleria d'Educació ha informat les
delegacions territorials que durant aquest any 2012 no es
realitzarà la segona convocatòria o la convocatòria
extraordinària d'accés al grau superior de formació
professional?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quines són les previsions que té el Govern en relació amb la
construcció de la nova seu del Conservatori Professional de
Música de Menorca, a Maó, tantes vegades i des de fa tants anys
promesa? (Lloc, projecte, previsions de licitació de les obres,
previsió de data d'inici de les obres, etc.).

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Quines són les previsions que té el Govern en relació amb el
programa del British Council que s'imparteix a dos centres de
Mallorca (centre de primària i IES d'Artà) i a dos centres de
Menorca (Sa Graduada i IES Cap de Llevant)?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

En quina situació es troben les negociacions que ha tengut
la Conselleria d'Educació amb el Ministeri en relació amb el
programa del British Council i quina és la posició del Govern de
les Illes?
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Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

El passat dia 19 de juny es varen celebrar tres plens
extraordinaris al Parlament de les Illes Balears. Què va cobrar
cada un dels consellers per assistir a les esmentades
convocatòries? Es demana relació de cadascun dels consellers.

Palma, a 10 de juliol del 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Quins mitjans ha dedicat enguany (2012) la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la prevenció
d'incendis? Especificau-ne el pressupost destinat i els mitjans
humans i materials.

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa de Mallorca?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Quantes sortides han efectuat els mitjans de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a intervenció a
incendis durant els mesos de maig, juny i fins a la data actual de
2012 al conjunt de les Illes Balears?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa de Menorca?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa de Formentera?
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Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 al conjunt de les Illes Balears?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Relació de membres del Consell d'Administració d'SFM.

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Relació del personal d'SFM que realitza les seves funcions
als serveis del metro.

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Quin pressupost destina actualment SFM al manteniment i
a la seguretat de les vies del tren.

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Quantes sancions ha imposat SFM per impagament de
bitllets d'usuaris durant els mesos de gener, febrer, març, abril,
maig i juny del 2012? Indicau-ho per mesos.

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Qui va autoritzar la presència del cos nacional de policia a
l'estació intermodal el passat 18 de juny del 2012?

Palma, a 10 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Relació de les persones acomiadades de l'IBABSA, amb
especificació de les seves funcions.

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Quins han estat els criteris per decidir els acomiadaments de
l'IBABSA?
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Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa cobrir IBABSA les funcions que ja no es
realitzaran per part dels treballadors acomiadats?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Quants treballadors d'IBABSA a l'illa d'Eivissa s'han
acomiadat?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants treballadors d'IBABSA a l'illa de Menorca s'han
acomiadat?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després dels acomiadaments, de quants treballadors disposa
IBABSA a l'illa de Menorca?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després dels acomiadaments, de quants treballadors disposa
IBABSA a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa seguir prestant servei IBABSA a l'illa de
Menorca?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa seguir prestant els seus serveis IBABSA a l'illa
d'Eivissa?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Quan es preveu executar el projecte aprovat definitivament
el 31 de gener del 2012, d'instalAlació elèctrica en els nous
pantalans del Port de Ciutadella, amb un pressupost de 93.315
euros?
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Palma, a 12 de juliol del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

A quins ports de les nostres illes existeix la tarifa relativa a
la prestació del servei d'informació a vaixells?

Palma, a 12 de juliol del 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Ha signat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori el conveni amb el Consell Insular de Formentera
corresponent a l'any 2012 relatiu al subministrament de material
per a sanejament del sector ramader?

Palma, a 13 de juliol del 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5738/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vacances. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interins no contractats. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cartes
per a l'elecció de llengua. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crispació al sector educatiu. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a relació de llocs de feina per al personal docent. (Mesa de 17
de juliol de 2012).

RGE núm. 5743/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a baixes del professorat. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5744/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa PROA. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

Palma, a 17 de juliol 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats anar-
se'n de vacances aquest estiu amb l'anunci d'una vaga de docents
per a principi de curs?

Palma, a 29 de juny de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Finalment, quants d'interins pensa el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats que no seran contractats el curs 2012-
2013 en relació amb el curs que acaba de finalitzar?

Palma, a 29 de juny de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les



BOPIB núm. 56 - 19 de juliol de 2012 2653

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Per quina raó s'han tornat a enviar cartes als progenitors dels
cursos de segon cicle d'infantil i primer cicle de primària
insistint en l'elecció de llengua del primer ensenyament?

Palma, a 29 de juny de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A què pensa que és deguda la crispació existent actualment
en el sector educatiu?

Palma, a 29 de juny de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Pensa el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
elaborar la relació de llocs de feina per al personal docent que
servirà per proveir les diferents places de feina en funció de
l'escolarització per cada curs sense cap tipus de diàleg?

Palma, a 2 de juliol de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, pot
concretar en quin temps se substituiran les baixes del
professorat per incapacitat temporal?

Palma, a 2 de juliol de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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.

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, pot
confirmar vostè que la nostra comunitat no sol"licitarà al
Govern de l'Estat el conveni per desenvolupar el programa
PROA?

Palma, a 2 de juliol de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5624/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a primera hipoteca, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les condicions de la primera hipoteca signada
amb entitats financeres el juny de 2012?

Palma, a 25 de juny de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5736/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat d'aportar solucions a la tensió existent en
el sector educatiu. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5766/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat d'assegurar l'ús dins el Sistema Nacional
de Salut de les tecnologies sanitàries que són efectives, segures
i eficients. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5812/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a paralització de la reducció de l'horari operatiu de
Son Bonet, a tramitar pel procediment d'urgència.  (Mesa de
17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5940/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació legal dels dipòsits de fiances en
arrendaments urbans. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5942/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al document de propostes del Govern de les
Illes Balears a les institucions europees i a l'Estat Espanyol en
defensa de la insularitat. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5944/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures contra el frau fiscal. (Mesa de 17 de juliol
de 2012).

RGE núm. 5950/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a priorització del recurs del consorci de la borsa de
places. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Tot el curs escolar 2011-2012 s’ha desenvolupat en un clima
de tensió entre els gestors de la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats i la comunitat educativa a causa de les retallades
econòmiques que han ferit qüestions importants ja molt
consolidades a la nostra comunitat autònoma, que anaven
encaminades a minvar les taxes de fracàs escolar i
abandonament prematur.

Altres raons també han estat la improvisació en els canvis
organitzatius realitzats sense la informació ni el consens
necessari que han crispat a la comunitat educativa, sobretot el
professorat sobre el qual ha recaigut.

La qüestió lingüística que s’ha volgut solucionar a partir
d’una enquesta sobre l’elecció de la llengua del primer
ensenyament ha resultat principalment pertorbadora per al bon
clima de les escoles que hauran d’improvisar l’atenció a aquell
alumnat que hagi elegit una llengua diferent de la del projecte
lingüístic del centre.

Els augments de ràtios i els augments d’horari efectiu de
classe per al professorat i que les baixes no s’hagin de cobrir si
són menors de 30 dies fan augurar una difícil atenció per part
del professorat a aquell alumnat que té més dificultats
d’aprenentatge i també que un milenar de professionals interins
quedaran sense feina el curs vinent.

El procés d’admissió de centres, les instruccions de
funcionament i les quotes i el disseny de les plantilles s’han
publicat tard i de manera improvisada sense donar temps als
centres a realitzar una bona organització del proper curs.

La dissolució de Consell Escolar de les Illes Balears i
l’anunci de que el nou consell tindrà manco representació de la
comunitat educativa i també la destitució dels inspectors
accidentals s’han entès per part de l’opinió pública com un
càstig per no haver informat favorablement la nova normativa
lingüística per una banda i no haver aturat les mobilitzacions en
els centres d’ensenyament per un altra.

Tot això ha donat com a resultat una crispació desconeguda
a la nostra comunitat autònoma que s’ha fet evident durant tot
el curs, però principalment en aquestes darreres setmanes, i que
ha donat lloc fins i tot a l’amenaça d’una vaga per a principis de
curs que podria tenir conseqüències molt negatives per a
l’alumnat.

És per aquests motius que el Grup Socialista de les Illes
Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar, a partir del diàleg i el consens, per tal
d'evitar la confrontació permanent amb el món educatiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solucionar la crispació en el sector educatiu,
aprofitant els dos mesos que falten perquè comenci el nou curs.

Palma, a 29 de juny de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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 Ple.
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El Govern d’Espanya mitjançant el Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (SNS) i millorar la
qualitat i seguretat de les seves prestacions, planteja dur a terme
una revisió de la cartera de serveis del SNS perquè el conjunt de
ciutadans pugui accedir als serveis en condicions d’equitat a tota
Espanya. A més, i com a resposta a l’actual crisi econòmica, és
més necessari que mai replantejar el continguts de la cartera de
serveis en base a principis d'efectivitat i d'eficiència, a més de
seguretat i de qualitat.

S’ha de considerar deixar fora de la cartera de serveis els
procediments que han demostrat no ser efectius i que encara són
finançats. S’ha de valorar si el SNS aplica tecnologies
d’efectivitat desconeguda i/o de dubtosa d’eficàcia. També cal
avaluar si representen despeses innecessàries que es poden
deixar de finançar, especialment si hi ha alternatives millors.

S’han de mantenir i estendre els serveis que han demostrat
ser efectius i eficients. És necessari alliberar recursos i poder
incorporar les tecnologies o innovacions que han demostrat ser
científicament eficaces, segures, efectives, eficients i amb
relació cost-efectivitat provada. Es tracta de desinvertir en el
que no aporta salut i reinvertir en el que sí n’aporta.

S’ha d’assegurar l’adequada incorporació de la innovació
científica que es produeix a l’àmbit biomèdic quan aquest
estigui prou avaluada, així com que també es colAlabori en
l’anàlisi de la seva viabilitat econòmica i en l’ impacte a
l’eficiència, per fer-ne possible el finançament selectiu. Al
mateix temps s’han d’incorporar tecnologies que generin
estalvi, millorin els resultats i tenguin fonamentació científica,
que ara es troben fora de la cartera de serveis i, que per tant, no
tenen finançament públic.

Les comunitats autònomes, a través del Consell
Interterritorial del SNS, han de promoure que les diferents
agències d’avaluació de tecnologies sanitàries que hi ha a
Espanya es coordinin i, tal com recomana la comunitat
científica espanyola mitjançant de societats científiques i
professionals, actuïn amb diligència, rigor i fent públics els
fonaments científics, per donar la màxima transparència a les
decisions que siguin adoptades en el procés de revisió de la
cartera de serveis del SNS.

S’ha de vigilar que la revisió de la cartera de serveis pugui
conduir a una pèrdua de qualitat del SNS, a la negació de
tractaments efectius, segurs i eficients a persones a les quals
estigui indicat o a una pèrdua de recursos econòmics d’estalvi
que suposa l’ús adequat de les tecnologies amb evidència
científica i eficiència.

Des de les Illes Balears, que no compten amb cap agència
d’avaluació de tecnologia sanitària, s’ha de poder aportar
coneixement i professionals al procés d’avaluació. Així mateix
s’ha de vetllar perquè es tinguin en compte les experiències d’ús
d’innovacions en el sistema sanitari de les Illes Balears, quan
les avaluacions s’hagin portat amb rigor i s’hagin sotmès a la
valoració de la comunitat científica, demostrant que generen
estalvi i que milloren resultats.

Atesa la conveniència d’optimitzar l’eficiència dels serveis
sanitaris i amb la finalitat d’assegurar que la revisió de la cartera
de serveis del Sistema Nacional de Salut no atempta contra la
qualitat i l'equitat de l’assistència sanitària que reben els
pacients, 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 adoptar les mesures necessàries per assegurar que
les decisions relacionades amb les tecnologies sanitàries o els
tractaments que inclogui la cartera de serveis comuna del
Sistema Nacional de Salut:

• S'adoptin de manera rigorosa, transparent i amb un
fonament científic públicament accessible, que pugui ser
revisat per la comunitat científica i sigui consistent amb les
recomanacions de la comunitat científica internacional.
• Que les tecnologies sanitàries que hagin demostrat ser
eficaces, segures, efectives i eficients puguin ser
incorporades a la cartera de serveis, en els casos i en les
condicions d’aplicació que siguin adequats.
• Que les tecnologies sanitàries que hagin demostrat
científicament no ser efectives,  resultar ineficients o que
suposin un risc innecessari per als pacients, siguin excloses
de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les comunitats autònomes com és ara la nostra, que
no disposen de cap agència d’avaluació de tecnologies
sanitàries, han de poder formar part activa dels processos
d’avaluació, assegurant:

• Que professionals experts de les Illes puguin participar en
el procés d’avaluació.
• Que es vetlli perquè es valorin proves i tractaments
desenvolupats totalment o parcialment a les Illes Balears.
• Que es tinguin en compte les experiències d’ús en el
sistema sanitari de les Illes Balears, quan es demostra que
han suposat un estalvi i una millora per a la salut, les
avaluacions s’han portat amb rigor i s’han sotmès a la
valoració de la comunitat científica.

Palma, a 3 de juliol de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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 Ple, pel procediment d'urgència.

Motivació de la urgència: Acabament del termini previ a la
publicació dia 13 de juliol de la decisió anunciada pel Ministeri
de Foment de reduir l'horari d'operacions de l'aeroport de Son
Bonet.
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A la vista de l'anunci de la ministra de Foment de dia 28 de
juny de 2012, de reduir l'horari d'operacions de l'aeroport de
Son Bonet, el Parlament de les Illes Balears, s'insta el Govern
de les Illes Balears que solAliciti de forma immediata al Govern
de l'Estat la paralització de la reducció d'horari operatiu de
l'aeroport de Son Bonet, anunciada per la ministra de Foment.

Palma, a 6 de juliol de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

L'obligació legal de l'arrendador d'exigir fiança i el
correlatiu haver de l'arrendatari de prestar-la, emana de l'article
36, paràgraf primer, de la Llei estatal 29/94, de 24 de novembre,
d'arrendaments urbans, aprovada a l'empara de la competència
exclusiva en matèria de legislació civil que l'article 149.1.8 de
la Constitució Espanyola li atorga a l'Estat. Aquesta norma
disposa l'exigència de prestar fiança a la celebració de tot
contracte d'arrendament sotmès al ressenyat
text legal, ja sigui d'habitatge o d'ús diferent d'aquell, precepte
que, emmarcat en el títol IV de l'esmentada llei d'arrendaments,
constitueix una obligació ex lege, de caràcter imperatiu i per
tant de ius cogens, això és, exclòs de la llibertat contractual i
autonomia de la voluntat de les parts intervinents en el
contracte, per indicar-ho així l'article 4, paràgraf primer, de la
mateixa llei.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té la
competència exclusiva en matèria d'habitatge perquè així ho
disposa l'article 10-3 de l'Estatut d'Autonomia i, per això, està
obligada a desenvolupar polítiques de promoció d'habitatges a
fi d'emplenar en la mesura que sigui possible el referit mandat
constitucional. A l'empara d'aquest marc competencial, l'Estat
va transferir a la nostra comunitat autònoma, a través del Reial
Decret 1479/1984, de 20 de juny, de transferències de funcions
i serveis de l'Estat en matèria de patrimoni arquitectònic, control
de la qualitat de l'edificació i habitatge, les competències sobre
la titularitat i l'administració de les fiances i dels concerts de
fiances corresponents a immobles situats o a serveis prestats en
aquesta comunitat autònoma.

En desenvolupament d'aquestes competències, la comunitat
autònoma de les Illes Balears va crear, mitjançant Decret
113/1986, de 30 de desembre, l'Institut Balear de l'Habitatge, al
qual se li va atribuir per acord del Consell de Govern de 5 de
març de 1987 la gestió de les fiances sobre arrendaments.
Seguidament es va aprovar el Decret 22/1989 (BOCAIB de 21
de març) que va regular l'obligació de prestar el dipòsit de la
fiança; va crear i va regular el paper de fiances com a
instrument per acreditar la constitució d'aquest dipòsit i va
formar en el seu article 10, la Inspecció de Fiances, que va ser
posteriorment regulada pel Decret 109/1990, de 13 de desembre
de 1990 (BOCAIB de 17 de gener d'1.991).

Finalment, i completant el marc jurídic sobre aquesta
matèria, la disposició addicional tercera de la vigent Llei de
l'Estat d'arrendaments urbans, de 24 de novembre de 1994,
autoritza les comunitats autònomes la possibilitat d'establir
l'obligació que els arrendadors de finques urbanes subjectes a
aquesta llei dipositin l'import de la fiança regulada a l'esmentat
article 36.1, sense cap meritació, a la disposició de
l'administració autonòmica.

Doncs bé, a l'empara de les competències de les quals
aquesta comunitat autònoma és titular, en desenvolupament
d'aquestes i del vigent article 36 de la Llei d'arrendaments
urbans de 24 de novembre de 1994, en relació amb la disposició
addicional tercera i la disposició derogatòria única, últim
paràgraf, cal regular l'obligació de la constitució de les
meritades fiances mitjançant un text revestit de rang legal que
li atorgui la més plena i àmplia legitimació democràtica
mitjançant la seva aprovació al Parlament pels directes
representants de la ciutadania d'aquesta comunitat autònoma,
garantia màxima de consens i legitimitat en un estat de dret.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Baleas insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un projecte de llei que reguli l'exigència de
dipositar davant l'Institut Balear de l'Habitatge la fiança exigida
als arrendataris de finques urbanes, així com aquella que les
empreses subministradores dels serveis d'aigua, gas, electricitat,
televisió, telefonia i anàlegs exigeixen als seus clients i usuaris,
configurant aquesta obligació com un instrument eficaç i legítim
de finançament de les polítiques de promoció d'habitatges de
naturalesa pública.

Palma, a 12 de juliol de 2012.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Des de l'inici d'aquesta legislatura, el Govern de les Illes
Balears treballa per aconseguir el reconeixement del fet i els
costs de la insularitat a les Balears amb l'objectiu d'aconseguir
nous règims de compensació i bonificació.

Entre les actuacions dutes a terme, cal destacar les peticions
formulades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, que ha reclamat un programa d'opcions específiques
per la llunyania i la insularitat amb la reforma de la Política
Agrària Comunitària (PAC).
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També cal esmentar el document amb dotze propostes
d'actuació aportat per la Conselleria de Presidència al dictamen
sobre problemes específics de les Illes, redactat pel Comitè
Econòmic i Social Europeu, que va ser aprovat per unanimitat;
i el suport donat pel Comitè de les Regions a les reivindicacions
del Govern de les Illes Balears en aprovar les esmenes
presentades pel president José Ramón Bauzá.

Han prosperat sis esmenes a la nova Política Pesquera
Comuna i nou a la Política Agrària Comunitària.

En aquesta línea de treball, el Consell de Govern acordà el
passat 7 de juliol encomanar a la Conselleria de Presidència que
dugui a terme les actuacions necessàries per defensar el
document de propostes del Govern de les Illes Balears sobre la
insularitat de les nostres Illes davant les institucions europees i
l'Estat Espanyol.

El Govern de les Illes Balears parteix del fet que, en molts
casos, es veu condicionat a l’hora d'executar i aplicar les
iniciatives polítiques per les dificultats inherents a la insularitat.

Aquestes dificultats estan reconegudes per la Unió Europea
en el seu dret primari, que estableix la necessitat d’adoptar
mesures especials per reforçar la cohesió econòmica, social i
territorial de les regions amb desavantatges naturals, entre les
quals s’inclouen les regions insulars.

Malgrat això, les regions insulars no han rebut un tractament
específic significatiu per part de les diferents polítiques
comunitàries. En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears
solAlicita el suport de les institucions europees i del Govern de
l’Estat espanyol perquè adoptin decisions concretes que
contribueixin a palAliar els desavantatges estructurals de les illes
europees.

Aquesta reivindicació, amb una feina iniciada el juliol de
2011, es coordina des de la Conselleria de Presidència, amb les
aportacions de les conselleries afectades. En concret, el Govern
proposa un seguit de mesures a escala sectorial en relació amb
les propostes legislatives per al pròxim període de programació
dels fons europeus 2014-2020, en relació amb les noves
directrius sobre ajuts d’estat de finalitat regional per al període
2014-2020, respecte de la futura reforma de la PAC i de la
Política Pesquera Comuna per al període 2014-2020, i també en
relació amb l’activitat turística i el transport.

L'octubre de 2011 la Comissió Europea va presentar les
propostes dels reglaments relatius a les polítiques de cohesió per
al període 2014-2020. Aquest paquet legislatiu inclou les
normes relatives als diferents fons europeus: Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, Fons Social Europeu, Fons de
Cohesió i Cooperació Territorial Europea, entre altres. El 2012
és un any clau per a les negociacions de la PAC i la Política
Pesquera Comuna. Per tant, cal comptar amb el pronunciament
i el suport del Parlament de les Illes Balears per a unes
reivindicacions que constitueixen una vertadera “qüestió
d'Estat” per a les Balears.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el suport
institucional a les actuacions del Govern de les Illes Balears
dutes a terme davant de les institucions de la Unió Europea i
l'Estat Espanyol per reduïr els costos de la insularitat.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
gestions realitzades en el Comitè de les Regions i en el Comitè
Econòmic i Social Europeu; i al programa d'iniciatives que ha
aprovat el Consell de Govern en sessió del 7 de juliol, coordinat
per la Conselleria de Presidència.

3. El Parlament de les Illes Balears reclama que siguin
d’aplicació uns instruments financers i reglamentaris adaptats
a l’especificitat de la insularitat i, en el cas de les Illes Balears,
fins i tot de doble i triple insularitat.

4. El Parlament de les Illes Balears manifesta que és
fonamental l'actuació del Govern d'Espanya en el Consell de la
Unió Europea per aconseguir més fons estructurals per a la
nostra comunitat i asolir acords que modifiquin la proposta
reglamentària de la Comissió Europea.

Palma, a 12 de juliol de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons les darreres dades del Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, l'economia submergida ha
augmentat perillosament a Espanya i existeix un alt grau de frau
fiscal.

La situació econòmica actual fa que sigui de vital
importància eradicar aquesta pràctica social tan estesa per poder
recaptar més i sortir abans de la crisi.

El pagament de l'IVA és fonamental per mantenir els serveis
públics dels ciutadans.

El Projecte de llei anti frau fiscal presentat per el Govern
espanyol és el pla més ambiciós de la democràcia amb mesures
com: es limita el pagament en efectiu, tant per espanyols com
per no residents; s’endureixen les sancions administratives; les
rentes no declarades no prescriuen i el seu descobriment
comportarà sancions greus i delicte fiscal segons quantia; inclou
mesures cautelars i preventives que faran més difícil l’alçament
de béns per part del contribuents i evitar la evasió patrimonial
fraudulenta; els subjectes infractors seran el pagador i el
receptor; hi haurà l'obligació d'informar dels comptes i valors
que es tinguin a l’estranger; amplia la responsabilitat dels
successors a les societats mercantils.
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Amb aquest paquet de mesures es pretén crear un sistema
tributari més just i equitatiu amb el qual es faci front a la
obligació tributària de tots el ciutadans per sortir de la crisi.

Amb la finalitat de donar cobertura a la problemàtica
exposada, i d'acord amb els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Projecte de llei contra el frau fiscal que promou el Govern de
l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que hi hagi un reforç important de la inspecció fiscal per
controlar i evitar el frau.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Margarita Durán i Cladera.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El desenvolupament de la indústria del sector turístic a les
Illes Balears s'inicia a la dècada dels anys seixanta, quan es
procedeix a la construcció d'una gran part de la planta dels
diferents establiments que constitueixen el nostre sector turístic.

Des de llavors el turisme ha estat el principal motor
econòmic de Balears.

Actualment, cinquanta anys més tard de l'inici del boom
constructiu hoteler a les nostres illes, ens trobem que la
modernització de la planta d'allotjament turístic desenvolupada
no ha estat constant, i part del que ha constituït l'oferta
denominada complementària constitueix l'oferta de restauració
i d'oci es troba també en condicions obsoletes.

La combinació d'ambdues circumstàncies dóna lloc a les
conegudes "zones turístiques madures" que necessiten una
reconversió per tornar a situar-se al mercat en condicions
competitives. No obstant això aquesta reconversió no pot ser
exclusivament a càrrec de l'erari públic, ja que l'actual crisi
econòmica faria inviable qualsevol projecte sobre aquest tema.

Recentment s'han escomès importants reformes en
establiments turístics situats a "zones madures" com Magaluf i
Cala Major per part d'empreses privades. En el primer per la
reforma integral que està escometent Meliá Hotels de sis
establiments -amb una inversió propera als 135 milions d'euros-
– i en el segon per la reconversió que Orizonia, a través de la
seva hotelera Luabay, ha realitzat en tres hotels, amb prop de
cinc milions d'euros destinats al projecte.

Davant aquesta valenta aposta dels empresaris per zones
turísticament degradades, la Conselleria de Turisme va anunciar
que els diners que rep el Consorci de la borsa d'allotjaments
turístics de Balears, com a conseqüència de la regularització de
les places ilAlegals, serà invertit preferentment a les zones
anteriorment esmentades que hagin rebut el suport privat en
forma d'inversió de modernització i rehabilitació.

Aquesta decisió és de justícia, com a contraprestació als
empresaris que reinverteixen a la nostra comunitat, mantenint
llocs de treball, en ocasions incrementant-los, i sent font de
riquesa.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears dóna suport al Govern en la
seva decisió de prioritzar la destinació dels ingressos al
Consorci de la borsa de places en inversions per a zones en les
quals el sector privat hagi realitzat o tengui previst realitzar
inversions per la seva banda.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5627/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a agència de protecció del consumidor financer, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 17 de juliol
de 2012).

RGE núm. 5632/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a unitat de la llengua catalana i la
Franja d'Aragó, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5714/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a afavorir les persones amb el
rescat europeu, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 de juliol de
2012).

RGE núm. 5735/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a paralitzar l'amnistia fiscal, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 17 de juliol de
2012).

RGE núm. 5801/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a crisi i les ONG de cooperació,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 17 de juliol de 2012).
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RGE núm. 5819/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament farmacèutic del Reial Decret Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions, amb tramitació
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5872/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a targeta sanitària i pensionistes,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5911/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, a favor del comerç de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 17
de juliol de 2012).

RGE núm. 5912/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a sanitat per a totes les persones,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5939/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a liquidacions complementàries de l'impost de
transmissions patrimonials, amb tramitació davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5941/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a instància a les institucions competents per al foment
de l'autocura de la pròpia salut entre les persones i l'adquisició
d'hàbits saludables, amb tramitació davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5943/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conservació i desenvolupament socioeconòmics dels
espais naturals, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 17 de juliol de
2012).

RGE núm. 5945/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ús per part del Govern balear de les noves
tecnologies per a l'estalvi en els desplaçaments a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 17
de juliol de 2012).

RGE núm. 5946/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a utilització del nens i nenes soldat, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5947/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a xarxes socials, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 de juliol de
2012).

RGE núm. 5948/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a premi CEPET, amb tramitació davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5949/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a únic reglament de la Llei del turisme de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5951/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a capacitació del professorat en l'aprenentatge i
l'ensenyament de la llengua estrangera, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 de
juliol de 2012).

RGE núm. 5952/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condemna d'avortaments forçosos a la Xina, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5954/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració d'un cens per sector d'associacions en
salut a les Balears, amb tramitació davant la Comissió de
Salut. (Mesa de 17 de juliol de 2012).

RGE núm. 5956/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a recuperació del diàleg amb la comunitat educativa,
amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 17 de
juliol de 2012).

Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La majoria dels esforços polítics internacionals s’han
concentrat a garantir l'estabilitats dels bancs, mentrestant les
necessitats dels consumidors han estat pràcticament oblidades.

Per tant, és necessari que les institucions públiques
reconeguin l’objectiu d’integrar la protecció del consumidor
financer en les estructures reguladores i de supervisió.

És necessari establir una identitat que tengui la protecció del
consumidor com un objectiu explícit. Una identitat reguladora
amb autoritat per investigar i sancionar els abusos contra els
consumidors.

Avui, són milers els consumidors afectats per les
vulneracions de les entitats financeres, on les clàusules abusives
en els contractes, els abusos en la comercialització dels
productes financers, com les participacions preferents, han posat
en evidència la impunitat amb la qual han actuat les entitats
financeres contra els interessos dels consumidors.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la 
següent 
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Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’ Estat
a crear una agència de protecció del consumidor financer.

Palma, a 26 de juny de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

El Govern d'Aragó ha fet públic l'avantprojecte de
modificació de la Llei 10/2009, de 22 de desembre, d’ús,
protecció i promoció de les llengües pròpies d’Aragó, llei de
llengües, segons el qual, en el seu article segon, substitueix el
nom de la llengua que es parla a la Franja, el català, que és el
nom científic i el que figura a la llei vigent, per “llengua
aragonesa pròpia de l’àrea oriental de la comunitat autònoma”.

La comunitat acadèmica internacional té establert que el
català és la llengua parlada a les Illes Balears, la Franja d'Aragó,
Catalunya, Catalunya Nord, l’estat d’Andorra, el País Valencià,
la comarca del Carxe, l’Alguer, i a tots ens pertoca vetllar pels
drets de la comunitat lingüística catalanoparlant i la dignitat en
el tractament de la llengua catalana.

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries
compromet les autoritats (articles 7.1.b i 7.1.e) a respectar l’àrea
geogràfica de cada llengua i les relacions entre els territoris en
què es parla. El Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha
recomanat (el 2005 i el 2008) a l’Estat espanyol que apliqui un
marc jurídic específic que protegeixi el català i l’aragonès de
l’Aragó, usant exactament aquestes denominacions, en comptes
d'“aragonès de l’àrea oriental” i “aragonès de l’àrea
septentrional” com fa l’avantprojecte.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears demana al Govern d'Aragó
que la llei de llengües respecti els drets lingüístics de la Franja
i la denominació científica de la llengua que s'hi parla, això és,
la llengua catalana.

Palma, a 26 de juny de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

El passat dia 25 de juny de 2012 l’Estat espanyol va
solAlicitar a Europa el rescat econòmic per recapitalitzar la
banca. Aquestes entitats bancàries ja havien rebut més de 100
mil milions d’ajuda pública del Govern de l’Estat Espanyol.

La irresponsable gestió de la banca en general, i de la banca
espanyola en particular, centrant majoritàriament la seva gestió
en el sector immobiliari, ha generat la coneguda bombolla
immobiliària, ha provocat una crisi econòmica que afecta
milions de ciutadans. La seva màxima expressió de crueltat és
la xifra de l’atur i deixar milers de famílies sense poder cobrir
les seves necessitats bàsiques.

Una de les pràctiques recurrents de mala gestió del sector
financer va ser promoure facilitar la concessió de crèdit,
especialment crèdit hipotecari, sense tenir les garanties
suficients de devolució de la quantitat adjudicada. Això i els alts
preus dels lloguers va provocar que moltes famílies optessin per
la compra d’un habitatge amb préstec hipotecari.

En els darrers anys milers de famílies, que han patit una
reducció considerable dels seus ingressos mensuals, s’han vist
obligades a tornar l’habitatge familiar als bancs per impagament
d’hipoteca, sense que la devolució de l’habitatge suposés la
cancelAlació del deute que tenien amb el banc. Això va provocar
un moviment ciutadà a favor de la dació en pagament i d'una
modificació de la legislació que permet aquesta situació.

Les entitats bancàries sostenien que el contracte hipotecari
era un contracte entre privats i que l’Estat no hi podia intervenir.
En el moment que l’Estat hi intervé injectant ingents ajudes
públiques per dotar de liquiditat el sistema financer,  aquests
arguments deixen de tenir fonament, atès que els doblers públics
són utilitzats per resoldre els problemes de la mala gestió
privada.

Per altra banda, les entitats bancàries també han estat
protagonistes d’una de les majors confusions dels productes
financers, les conegudes accions preferents. Els tres darrers anys
les entitats financeres de l’Estat espanyol han realitzat una
campanya per emetre participacions preferents amb l’objectiu
de reforçar les seves ràtios de solvència i de captar capital. Les
oferien com un producte sense riscs i d’alta rendibilitat, mentre
aquestes participacions preferents eren considerades com a
productes financers complexos, per la seves dificultats de
comprensió dels avantatges i riscs per un ciutadà no habituat al
lèxic i a la normativa financera.

A la comunitat autònoma són moltes les persones que varen
subscriure la participació de preferents i posteriorment han
manifestat no conèixer amb exactitud el caràcter no recuperable
de la inversió realitzada fins el termini signat (en algun cas més
de 30 anys), o que el contingent fix signat sols es remunera del
primer al quart any i que després queda referenciat a l’Euribor
a tres mesos, o que si l’entitat no aconsegueix els beneficis
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necessaris per pagar la remuneració o si el seus nivell de
solvència així ho recomanen, no pagarà el contingent acordat.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que exigeixi que els bancs que rebin doblers del rescat europeu
estiguin obligats a realitzar la dació en pagament. Aquesta
mesura serà d’aplicació des de l’any 2008.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que exigeixi que els bancs que rebin doblers del rescat europeu
signin un compromís de retorn dels doblers invertits en accions
preferents a totes aquelles persones que ho solAlicitin.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que exigeixi als bancs que rebin doblers del rescat europeu
l’obligació de renegociar, amb les famílies afectades, la
hipoteca, en els casos de primer habitatge. Si fos el cas que les
famílies opten per la dació en pagament i compleixen les
condicions per accedir a un habitatge d’HPO, l’entitat bancària
els oferirà un lloguer propi d’HPO.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir que els treballadors (inclosos directius i executius)
dels bancs que rebin doblers del rescat europeu no podran
cobrar més de vint vegades l’SMI, almanco fins que l’entitat no
hagi tornat el crèdit. Així mateix s’ha de garantir que quedaran
suspesos tots els acords d’indemnització per acomiadament de
directius, així com tota mena de privilegis prevists per al
moment en què abandonin l’entitat o siguin acomiadats.

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

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 comissió.

Atès que els pressuposts generals de l'Estat per a l'exercici
2012 estableixen una amnistia fiscal per a aquells defraudadors
que decideixin declarar les rendes que fins ara havien amagat al
fisc establint per a ells un impost únic i exclusiu del 10%.

Atesos els dubtes jurídics que representa aquesta decisió del
Govern de l'Estat, tant en les formes -ja que no es pot utilitzar
un decret llei per modificar el deure ciutadà de contribuir al
sosteniment de la despesa pública- com en el contingut, ja que
és contraria als principis d'igualtat, proporcionalitat i progressió
establerts a la Constitució Espanyola.

Conscients que a més d'un incompliment legal representa
també un clar perjudici moral a tota la societat espanyola, la
qual contribueix amb el seu esforç econòmic i que ara observa
atònita com es permet que als defraudadors se’ls condonin les
sancions, els interessos, els recàrrecs, a més de la seva
responsabilitat penal.

Coneixedors que davant aquestes evidències s’ha presentat
al Tribunal Constitucional recurs d'inconstitucionalitat que
declari nulAla l'amnistia fiscal aprovada.

Vista l'alarma social generada per aquesta decisió, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
espanyol a paralitzar l'aplicació de l'amnistia fiscal aprovada en
els pressuposts generals de l'Estat mentre no s'hagi resolt el
recurs d'inconstitucionalitat presentat.

Palma, a 2 de juliol de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

La crisi econòmica ha afectat també i de forma molt
impactant les organitzacions no governamentals del sector de la
cooperació, que han vist reduïts el seus ingressos per dos
motius.

Un dels motius ha estat la reducció progressiva dels
pressuposts de les administracions públiques a tots els seus
nivells, l’estatal, l’autonòmic i el municipal. L’altre motiu és
que socis que ha vist reduït el seus propis ingressos, han
solAlicitat a l’entitat una reducció econòmica de la seva quota.
Les possibilitats que aquestes entitats realitzin campanyes de
sensibilització per recaptar nous socis són difícils, atesos els
seus escassos pressuposts.

Aquesta reducció ha afectat directament molts dels projectes
de cooperació que es realitzen per poder cobrir necessitats
bàsiques de la població (sanitat, educació, aigua potable ....) a
països en via de desenvolupament. La supressió, la paralització
o la reducció d’aquests projectes afectaria directament la
qualitat de vida i la supervivència de milers de persones.
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En un moment de crisi, és necessari que els recursos públics
es puguin rendibilitzar al màxim, que s’estableixin prioritats i
que la solidaritat i el compromís siguin uns dels valors a
promoure.

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

Proposició no de llei

1. Atès que les entitats de cooperació de la nostra comunitat
autònoma són les millors coneixedores dels projectes de
cooperació que es desenvolupen amb els pressuposts de la
comunitat autònoma, atès que el Govern de les Illes Balears està
preparant els pressuposts de 2013, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que, a través del
Consell de Cooperació, estudiï amb les ONG les fórmules
administratives més adients per poder garantir la continuïtat dels
projectes que es consideren imprescindibles per a l’any 2013.

2. Atesa la titularitat pública de la Radiotelevisió IB3, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar una campanya i programes de sensibilització
amb l’objectiu que la ciutadania conegui la feina que fan les
ONG de cooperació i a promoure l’associacionisme i el
voluntariat. Així mateix, s’insta que l’elaboració de la
campanya i els programes es realitzin amb la colAlaboració del
Consell de Cooperació de les Illes Balears.

Palma, a 26 de juny de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Al nostre país des dels anys vuitanta, i més especialment des
de la promulgació de la Llei general de sanitat de l’any 1986,
després amb la Llei de cohesió de l’any 2003, liderada pel Partit
Popular, i finalment amb la Llei general de salut pública de
l’any passat, hem anat assolint un Sistema Nacional de Salut
que és un dels més eficients d’Europa en termes de despesa i de
resultats en salut i en satisfacció dels ciutadans.

El Partit Popular, aprovà el RD Llei 16/2012, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions;
un RD Llei aprovat per tramitació d’urgència, de manera
unilateral, sense suport parlamentari d’altres grups, i sense
definir temporalitat.

I amb un objectiu, que no és la sostenibilitat del Sistema
Nacional de Salut, sinó amb l’objectiu d’aconseguir l’objectiu
de dèficit. La justificació no és la sostenibilitat. La raó és
realitzar un canvi de model sanitari, amb nous copagaments,
reducció de la cartera de serveis, pèrdua de qualitat assistencial
i l’entrada de la gestió privada dins la sanitat pública.

El RD Llei 16/2012, entre altres coses, modifica l’aportació
dels beneficiaris en la prestació farmacèutica ambulatòria,
l’anomenat copagament farmacèutic, i introdueix el copagament
farmacèutic per als pensionistes per primera vegada.

Ara els pensionistes de la Seguretat Social paguen un 10%
del PVP, amb l’excepció de determinats colAlectius com són les
persones perceptores de pensions no contributives i d’altres amb
discapacitat.

Les persones en actiu paguen també, com a mínim, un 25%
més del que pagaven, passant del 40 al 50% del preu.

Aquestes persones pensionistes tenen establerts uns màxims
d’aportació en funció de la renda. Aquells amb renda inferior a
18.000i a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, tenen un límit màxim d’aportació mensual de
8i. Aquells amb renda superior a 18.000i i inferior a
100.000i a la declaració de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, tenen un límit màxim d’aportació mensual de
18i. Aquells amb renda superior a 100.000i a la declaració de
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, tenen un límit
màxim d’aportació mensual de 60i.

L’aportació de l’usuari es fa en el moment en què es retira
el medicament de la farmàcia i l’administració es dóna un
màxim de sis mesos per reintegrar aquelles quantitats que
superin els màxims d’aportació que els pensionistes tenen
establerts en funció de la declaració de l'Impost sobre la Renda
de les Persones Físiques.

La comunitat autònoma de les Illes Balears té un excelAlent
programa de recepta electrònica i un desplegament a tots els
diferents territoris insulars. Des de qualsevol punt assistencial,
d’atenció primària, d’atenció hospitalària o d’urgències els
metges i les metgesses poden fer les seves prescripcions i des de
qualsevol oficina de farmàcia els apotecaris poden fer les
dispensacions dels medicaments prescrits. La nostra comunitat
autònoma té, a més a més, l’experiència d’ús d’un parell d’anys,
situació que ha facilitat millorar el programa de manera
continuada.

Atès que Andalusia, que també compta amb un programa de
recepta electrònica avançat i plenament implementat, ha decidit
que els pensionistes andalusos no paguin per avançat el preu
dels medicaments, a través d’una modificació del programa de
la recepta electrònica. D’aquesta manera aconsegueixen dues
fites: una primera, que els pensionistes no paguin un cop arribat
al seu màxim; una segona millora és l’estalvi de gestió
administrativa per part de l’Administració.

Atès que els pensionistes tenen aquests màxims mensuals
fixats, amb quantitats que avancen a l’Administració i atès el
programa de recepta electrònica de la nostra comunitat, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el RD Llei
16/2012 que imposa el copagament farmacèutic als pensionistes
i les pensionistes, que són el sector més feble econòmicament
i que més requereix atenció sanitària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir les modificacions adients al programa
de recepta electrònica de les Illes Balears, perquè els nostres
pensionistes no avancin els diners, un cop arribat a la quantitat
màxima que pugui correspondre al mes, segons la seva
declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Palma, a 9 de juliol de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

La targeta sanitària individual és el document que permet
accedir a les prestacions de l’atenció sanitària que proporciona
el Sistema Nacional de Salut. El Govern de les Illes Balears ha
anunciat en diverses ocasions que publicaria un concurs per a
la contractació del subministrament de targetes “intelAligents”
sense contacte i amb banda magnètica.

L’article 2 del Reial Decret 183/2004, de 30 de gener, pel
qual es regula que la targeta sanitària individual ha de dur un
suport informàtic que pot incorporar dades de la persona que té
dret a rebre assistència sanitària amb càrrec a l’administració
pública.

Per altra banda, el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril,
estableix un nou sistema d’aportació per part dels usuaris en la
prestació farmacèutica per mitjà de la recepta mèdica, establint
que l’aportació dels usuaris s’ha de registrar en la base de dades
de la targeta sanitària individual.

En concret, aquest reial decret llei obliga, per primera
vegada en democràcia, els pensionistes a pagar mensualment,
segons el seu nivell d’ingressos, una quantia màxima per
l’adquisició dels medicaments receptats pels metges de la
sanitat pública. Si el pensionista supera aquesta quantia màxima
mensual en l’adquisició dels medicaments, l’Administració de
la comunitat autònoma ha de reemborsar de forma periòdica la
diferència entre l’obligatorietat que marca el reial decret llei i el
desemborsament efectiu realitzat.

El Govern de les Illes Balears ha informat els mitjans de
comunicació que aquest reintegrament s’efectuarà cada tres
mesos.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, amb l’objectiu que les persones pensionistes no
hagin de desemborsar uns doblers que no els corresponen pagar
per l’adquisició de medicaments, en el termini de 3 mesos, la
targeta sanitària individual incorpori mecanismes de lectura
informàtica que permetin reconèixer quan un pensionista ja ha
arribat a la quantia màxima que estableix el reial decret llei i, en
conseqüència, deixi de pagar uns doblers que els haurien de ser
retornats pel mateix Govern a través de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. Aquesta lectura informàtica es podrà
fer mitjançant la targeta sanitària individual a totes les
farmàcies.

Palma, a 5 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El sector de comerç és un sector estratègic per a l’economia
de les Illes Balears, tant pels llocs de feina que ocupa com per
la distribució de riquesa que suposa.

El teixit comercial és clau per a la cohesió social i territorial
de les Illes Balears. El comerç de barriada i de poble vertebra
les nostres ciutats i pobles.

Només el petit comerç ocupa més de 40.000 llocs de feina
a Balears, ocupació que és per a tot l’any i en la majoria de
casos fixa.

Les decisions preses pel Govern de l’Estat Rajoy i del
Govern de les Illes Balears, a més de fer-se sense diàleg ni
consens amb el sector, duen directament a la desaparició de
bona part del teixit comercial i empresarial de les Illes Balears.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar el teixit comercial de les Illes Balears,
com a sector generador de cohesió econòmica i social i
generador permanent d'ocupació laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment de la Llei de comerç de les Illes
Balears i que a la regulació d'horaris comercials i d’obertura de
nous establiments:
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• S’ha de tutelar l’efectivitat de la legalitat laboral i
especialment, la regulada a l’àmbit autonòmic pel conveni
sectorial del comerç de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb el dret dels treballadors a la seguretat jurídica
de la seva contractació real, així com al descans i a la
conciliació laboral i familiar.

• No ha de beneficiar les grans superfícies comercials ni
franquícies que s’hauran de sotmetre, sense excepció, a les
condicions comunes que es regulen.

• L’adopció de mesures de supervisió de la legalitat fiscal,
laboral i administrativa per les autoritats de control i
inspecció corresponents per a la seva correcta execució.

3. El Parlament de les Illes Balears reconeix i constata que
la defensa dels consumidors passa per assegurar l'existència dels
distints tipus de comerç i que, per tant, les regulacions
comercials han d'assegurar la pervivència del teixit comercial
urbà.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i dur a terme un pla de suport al teixit de
la petita i mitjana empresa de les Illes Balears, amb el consens
de les associacions empresarials i sindicals del sector.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que assumeixi que les mesures a favor dels
emprenedors han de tenir en compte també les empreses que ja
estan actualment en funcionament.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació que no faci
deixadesa de les seves funcions com a conseller d'indústria i
comerç, i defensi la viabilitat futura del sector industrial i
comercial.

Palma, a 11 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

El Reial Decret Llei de  mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut modifica la Llei
d’estrangeria i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Aquesta reforma deixarà colAlectius importants de persones
sense cobertura sanitària, especialment:
• Les persones que no estiguin donades d’alta a la Seguretat

social com treballador/ores o empresaris/àries o que en
siguin beneficiàries sempre que siguin el marit o l'esposa, el
fill o la filla fins a 25 anys, una persona amb una
discapacitat superior al 65%. Per poder tenir accés a la
sanitat pública hauran de demostrar que no tenen ingressos
econòmics.

• Les persones amb condició administrativa irregular. Aquest
colAlectiu sols té garantida l’assistència d’urgència,
l’assistència a l’embaràs, el part i el postpart; i als menors de
18 anys.

Si es materialitza aquest decret llei, dia 31 d’agost
s’anulAlaran les targetes sanitàries d’aquests colAlectius de
persones, la qual cosa significarà la fi del principi
d’universalitat del Sistema Nacional de Salut.

L’accés a la salut sense discriminació per a totes les
persones és un dret humà reconegut als principals instruments
legals i a les normes internacionals signades per l’Estat
espanyol. La professió mèdica, sense distincions, ha expressant
en forma de  codi deontològic el seu compromís de protegir la
salut sense cap tipus de distinció o discriminació.

Dificultar o impedir l’accés a la sanitat primària provocarà
efectes secundaris en tota la població perquè augmentarà el risc
de propagar malalties infeccioses i perquè se saturaran, encara
més, els serveis hospitalaris d’urgència. Aquests dos factors
augmentaran la despesa sanitària.

L’Estatut d’Autonomia estableix a l' article 12.3 que “Les
institucions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, per complir les finalitats que els són pròpies i en el
marc de les competències que els atribueix aquest Estatut, han
de promoure, com a principis rectors de la política econòmica
i social, el desenvolupament sostenible encaminat a la plena
ocupació, a la cohesió social i el progrés científic i tècnic de
manera que s'asseguri a tota la ciutadania l’accés als serveis
públics i el dret a la salut, l’educació, l’habitatge, la protecció
social, i l’esplai i la cultura”. I l’article 25 exposa que “Es
garanteix el dret a la prevenció i la promoció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal”.

La comunitat autònoma té les competències en matèria de
sanitat i de salut i té la capacitat legislativa per poder incloure
aquests colAlectius en el sistema sanitari públic de la comunitat
autònoma.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi l’assistència sanitària pública a tots els
nivells, primària i hospitalària, a totes les resideixin al territori
de la comunitat autònoma.

Palma, a 12 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L’actual crisi immobiliària ha obligat bancs i particulars a
haver de vendre els seus pisos i habitatges en estoc amb una
rebaixa molt substancial sobre el seu preu de sortida. La gran
oferta d'immobles i l’escassa demanda d’aquests està provocant
una davallada molt substancial dels preus de mercat de molts
habitatges. Aquesta situació ha fet que el preu de venda, en
molts de casos, hagi estat inferior al doble del seu valor
cadastral.

Cal recordar que és precisament el doble del valor cadastral
l’import sobre el qual l’Agència Tributària de les Illes Balears
calcula el preu de venda dels immobles i sobre el qual aplica el
tipus impositiu.

El fet que molts habitatges s’han venut per davall d’aquest
import ha provocat que l’Agència Tributària de les Illes Balears
(ATIB) hagi hagut de presentar 3.183 liquidacions
complementàries durant l’any 2011 precisament a ciutadans que
van comprar un habitatge per un import inferior al doble del seu
valor cadastral.

Aquesta situació ha provocat que l’impost finalment pagat
per aquests ciutadans en concepte de l’Impost de Transmissions
Patrimonials hagi estat superior al tipus impositiu, que fins ara
era del 7%. Per altra banda, la possibilitat d’èxit d’un possible
recurs davant aquesta situació injusta és, amb l’actual legislació,
mínima, la qual cosa crea una situació d’indefensió de
l’administrat.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures legals pertinents per tal que els
administrats paguin l’Impost de Transmissions Patrimonials que
correspongui al valor real de venda i no a valors calculats que
avui no es corresponen a la situació real del mercat immobiliari.

Palma, a 12 de juliol de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Segons l'OMS (1946) la salut és “el estado de bienestar
físico, mental y social y no sólo en ausencia de enfermedad o
de incapacidad”.

Quan parlam de salut quasi sempre pensam en l’assistència
sanitària, en la cura científica i sistematica d’uns professionals
i d’uns equips mèdics que se centren principalment a curar
persones malaltes que han de recuperar la salut i restablir uns
nivells de benestar físic i psíquic que han perdut.

Certament les ciències mèdiques, el diagnòstic, la cirurgia,
etc., han experimentat un progrés molt notable. I aquests
progressos ens permeten viure més anys i superar moltes crisis
de salut al llarg de la nostra existència. Però tota la tecnologia
i els avanços mèdics i científics no estan aconseguint que
disminueixi el nombre de malalties.

La medicina sempre ens serà útil, però si realment volem
evitar les malalties i garantir-nos més anys i més qualitat de
vida, tenim una responsabilitat individual sobre el manteniment
de la pròpia salut. És necessari que cada persona s’ocupi
voluntàriament de desenvolupar uns recursos personals que
l’ajudin a mantenir un estat de bona salut al llarg de tota la seva
vida.

Tenir cura de la pròpia salut té molts d’efectes positius per
a l’individu i per a la societat. Millora la qualitat de vida de les
persones, incrementa l’autoestima de l’individu i la sensació de
control sobre la seva vida i també repercuteix sobre els objectius
d’eficiència dels sistemes sanitàris públics, que són ineludibles
en el context econòmic actual.

Tenir cura de la pròpia salut també suposa ser més
responsables en l’ús dels medicaments i adquirir uns hàbits
d’alimentació, d’higiene i d’activitat física beneficiosos per al
nostre cos.

En conseqüència, consideram que l’autocura de la pròpia
salut és una estratègia de prevenció fonamental, una garantia de
major qualitat de vida i una fórmula efectiva per estalviar costs
a les administracions publiques. Ateses aquestes raons, pensam
que les institucions i els organismes públics competents han
d’assumir la promoció de la salut i l’autocura, perque totes les
persones prenguin consciència de la seva importància.

I per tot el que manifestam, el Grup Parlamentar Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Sanitat i Serveis Socials del Govern central a prendre mesures
d’àmbit nacional encaminades a promocionar l’autocura de la
pròpia salut entre la població del nostre país.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les conselleries
d’Educació i de Sanitat del Govern de les Illes Balears a
desenvolupar estratègies per fomentar l’adquisició d’hàbits
saludables de nutrició, d’higiene i d’activitat física per a
conscienciar la nostra societat dels beneficis de tenir cura de la
pròpia salut.

Palma, a 12 de juliol de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

El manteniment dels processos ecològics i dels valors
naturals dels àmbits declarats espais de rellevància ambiental és
un objectiu prioritari per al Govern de les Illes Balears.

El principal criteri a tenir en compte ha de ser el de
canalitzar esforços cap al compliment dels compromisos
europeus i consolidar la gestió dels parcs i les reserves existents
dotant-los d'eines de gestió que falten i/o actualitzant els
existents.

Ha de ser un criteri fonamental compatibilitzar els usos
agrícoles i ramaders amb el manteniment dels valors naturals,
així com altres activitats que permetin el desenvolupament
socioeconòmic de les poblacions dels voltants dels espais
naturals protegits.

S’han de posar en valor els espais naturals protegits davant
dels usuaris i de la població dels seus voltants, per tal
d’acostar-los fent activitats que facin més atractiva la visita.

S’ha d’ajudar a la desestacionalització del turisme a través
de la potenciació dels espais naturals com a motors de creació
de feina a través de noves modalitats de turisme, com són el
turisme ornitològic o l’ecoturisme.

Les actuacions que es desenvolupin tindran com a objectiu
prioritari la conservació dels valors naturals i dels processos que
els sustenten.

S’involucrarà la societat en la gestió dels espais naturals
utilitzant els fòrums existents com són les juntes rectores,
especialment amb els propietaris dels terrenys i es valoraran les
seves aportacions.

S’explicarà i es compartiran les decisions de gestió així com
es facilitaran els tràmits necessaris per a qualsevol actuació que
afecti els espais naturals.

S’acostaran els espais naturals als diferents colAlectius de
discapacitats, adaptant els recorreguts segons les seves
necessitats, com per exemple l’adequació de recorreguts a
discapacitats visuals, la compra de cadires de muntanya per a
gent amb mobilitat reduïda, etc.

La situació econòmica actual és difícil, per això es realitzarà
una millor assignació dels recursos econòmics, establint
prioritats i justificant els costs de les accions que es realitzaran.

Es recorrerà a la creació de noves vies de finançament amb
institucions i particulars així com a una recerca de fons de
finançament europeu.

Per últim, s’involucraran en la gestió dels espais naturals
totes les administracions públiques que afecten la seva
conservació, per això es colAlaborarà amb els ajuntaments i
consells insulars per evitar duplicitats i optimitzar els recursos
disponibles.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar amb els criteris esmentats a la part expositiva
un pla de conservació i desenvolupament socioeconòmic dels
espais naturals de les Illes Balears.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La utilització de les noves tecnologies cada dia és més
freqüent en les relacions entre l'Administració i els ciutadans.
En aquest sentit suposen un estalvi en el desplaçament dels
ciutadans a l'hora de realitzar tràmits administratius.

El Govern balear utilitza amb freqüència la videoconferència
per a les seves relacions amb altres illes de la comunitat. Per
aquest motiu considerem necessari seguir avançant en aquesta
línia per estalviar costs de desplaçaments a l'hora de presentar
una iniciativa o presentar un projecte en cadascuna de les illes.

Igualment el Govern balear ha reduït de forma considerable
el nombre de càrrecs polítics que han suposat un estalvi molt
notori per a les arques públiques. Amb una aposta més ferma en
les noves tecnologies es podria continuar estalviant en
desplaçaments no solament per als representants públics sinó
per a les associacions de qualsevol tipus de les altres illes que
han d'anar a Palma de Mallorca per acudir a reunions de
l'administració autonòmica.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern balear a
continuar impulsant entre les Illes l'ús de les noves tecnologies
per a l'estalvi en desplaçaments per part de membres del Govern
així com de les associacions.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Almenys 15 països al món continuen reclutant nenes i nens
soldat per participar en els conflictes armats.

Nens que es veuen sotmesos a situacions extremes i que són
utilitzats com a instruments per cometre atrocitats, que
sofreixen maltractaments, violacions o es converteixen en
testimonis d'assassinats.

Segons Amnistia Internacional 300.000 nens i nenes han
estat reclutats per grups armats i forces governamentals en 20
conflictes a tot el món. Serveixin com a exemple casos com el
de Somàlia en el qual, segons fonts militars, en 2010
Al-Shabaad va raptar 2.000 nens per impartir-los ensinistrament
militar en diferents campaments de Somàlia meridional.

La participació en un conflicte armat suposa que aquests
menors siguin considerats com a culpables i no com a víctimes,
sent capturats i arrestats desoint qualsevol norma jurídica
internacional.

Per tot això, el Grup Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a incloure, dins de l'agenda política de cooperació internacional,
el tema de la utilització de nens i nenes soldat com una qüestió
prioritària contra la qual s'ha de lluitar, promovent tractats i
acords que abordin aquesta qüestió en la seva prevenció, ja que
és una pràctica que constitueix una greu violació dels drets
humans, i establint programes en la rehabilitació i la
reintegració dels menors que han estat víctimes del reclutament
per a conflictes armats.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les xarxes socials han adquirit gran protagonisme al nostre
país i a tot el món. Els joves són els que major ús fan d'aquestes
eines, encara que també els adults. Les xarxes socials són
instruments de comunicació, de relació i de diàleg. Ara podem
comunicar-nos fàcilment amb diverses persones alhora,
ingressar en grups que comparteixen els nostres gustos i
compartir fotos i comentaris. L'enteniment de les xarxes socials
permet participar als ciutadans d'una manera més activa en la
vida social.

El 70% dels adolescents i joves europeus empren la major
part del seu temps online en xarxes socials, però la meitat ho fa
sense cap tipus de supervisió o control parental. A Espanya
aquesta xifra arriba al 83%.

Segons recents informes, Balears és la comunitat "més
activa" en l'ús de les xarxes socials de tota Espanya.

El 75% dels joves menors de 30 anys a Balears consulta
diàriament el seu perfil a les xarxes socials, segons un estudi
realitzat per l'Institut Balear d'Estudis Socials Avançats (IBES).

Malgrat els indubtables avantatges d'aquestes xarxes socials,
és necessari garantir que aquests mecanismes no facilitin
l'activitat delictiva, posant en perill la vida o seguretat dels
menors, especialment influenciables davant aquest tipus de
mitjans de comunicació social. L'enlairament de les xarxes
socials ha portat parell un augment dels casos de ciberbullying,
o assetjament social en Internet, i de la pràctica de grooming,
adults que entaulen amistat amb menors amb la intenció
d'abusar-ne sexualment.

Els estudis revelen que gairebé un 15% dels menors
internautes entre 10 i 17 anys rep alguna proposta sexual i que
el 34% d'ells es troba amb material sexual que no ha buscat. Els
menors d'entre 12 i 15 anys són la franja de major perill.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular considera
necessari incidir en la protecció dels menors a les xarxes socials
en Internet i presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes balears insta el Govern de l'Estat a
reforçar la prevenció de l'assetjament per Internet, promovent
acords de protecció de menors amb les diferents xarxes socials
i millorant la seguretat de les dades personals, i tot això en
colAlaboració amb les forces de seguretat de l'Estat i de les
comunitats autònomes.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La Mesa d'Alcaldes pel Turisme es va constituir el passat
any com un ens de suport per facilitar la coordinació i la
cooperació entre les administracions públiques i els agents que
intervenen en la formació de l'experiència turística, generant
així valor per al turista i per a la mateixa destinació. Està
presidida pel president de les Illes Balears, José Ramón Bauzá,
i s'hi han adherit el cent per cent dels municipis de la comunitat
autònoma de Balears.

Les seves principals funcions són prestar assessorament
jurídic en temes relacionats amb el turisme així com donar
suport tècnic per a l'elaboració de projectes de millora de
l'entorn turístic i la creació de productes; facilitar informació
sobre línies de finançament i altres aspectes d'interès turístic;
marcar unes línies d'actuació clares per crear una metodologia
de treball en benefici del turisme de les Illes i compartir i
incentivar l'intercanvi de bones pràctiques.

La iniciativa de la Mesa d'Alcaldes pel Turisme, engegada
per la Conselleria de Turisme i Esports el passat any, ha estat
premiada per la Confederació Espanyola d'Editors, Escriptors
i Periodistes d'Economia i Turisme (CEPET) per la seva missió
de coordinació, formació, informació i impuls al municipalisme.

Sota el punt de vista de la CEPET, les Illes Balears han
sabut prendre el lideratge turístic, a través de la Mesa
d'Alcaldes, en la formació d'una nova cultura turística.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears dóna suport i felicita el
Govern balear per la seva gestió innovadora del nou rol turístic
dels batles en matèria de turisme, que l’ha fet mereixedor d’un
premi en el primer any de Govern.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La nova Llei del turisme dels Illes Balears preveu el seu
desenvolupament reglamentari, al qual fa esment en nombroses
ocasions al llarg de l'articulat. Així, la composicio, les
competències i les funcions de la Comissió Interdepartamental
de Turisme; l'estructura, el règim de funcionament, la
composició i les funcions de la Mesa de Turisme; el règim de
funcionament, l'estructura i la composició de l'Oficina única
d'informació turística seran determinades mitjançant reglament.

També reglamentàriament es podrà establir que en la
declaració responsable d'inici d'activitat, o en la comunicació
prèvia es faci constar la clasificacio i la categoria dels
establiments, aixi com el compliment dels requisits que es
determinin a tal efecte en les normes; els requisits els mínims
addicionals en els nous establiments; el règim d'usos secundaris
compatibles, atenent les limitacions de dimensió, ubicació i usos
especifics en els establiments; les caracteristiques, les
condicions, els requisits i el període anual màxim
d'aprofitament, en funcio del tipus d'establiment d'allotjament
turístic; regular la creacio, l'existència, el funcionament i el
règim jurídic dels albergs, els refugis i les hostatgeries; el règim
jurídic dels allotjaments turístics coparticipats o compartits i
altres formes anàlogues d'explotació, etc.

El Partit Popular és conscient que Balears necessita una
simplificació normativa a tots els nivells, que redundi en
seguretat jurídica i faciliti a més les tramitacions a l'administrat.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar com més aviat millor la nova Llei del turisme de
les Illes Balears en un sol reglament, a fi de simplificar la
normativa sobre aquest tema.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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Segons l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial” i per
això els poders públics han de dotar dels instruments i
mecanismes necessaris per al coneixement d’ambdues llengües.

No obstant això, el fet de formar part de la Unió Europea i
el caràcter insular eminentment turístic del nostre territori fan
que el coneixement d’almenys una llengua estrangera sigui un
fet fonamental per a la població que ha de suposar un valor
afegit per a la comunicació amb l’entorn així com per a la
inserció i el desenvolupament dins el món laboral, educatiu,
investigador, ... alhora que ha de facilitar la integració i la
interacció amb altres indrets de la mateixa Unió Europea.

Els estudis lingüístics coincideixen que l’aprenentatge
d’idiomes a l’edat adulta representa tota una sèrie de dificultats
afegides que es poden obviar si aquest ensenyament s’inicia des
de la infància o a una edat primerenca. Els infants activen la
capacitat d’adquisició d’una primera llengua quant als sons,
l'entonació i la sintaxi universals quan són exposats a aprendre
la seva primera llengua i si els donam la possibilitat
d’aprendre’n una segona a edat primerenca segueixen aquest
mateix patró encara no “oblidat” en el procés d’adquisició d’un
nou vocabulari i unes noves estructures lingüístiques i
gramaticals.

Per això, és important introduir aquesta llengua estrangera
des dels primers nivells educatius i que pugui conviure amb
l’aprenentatge de la llengua castellana i catalana amb total
normalitat, i això va més enllà que el contingut curricular
inclogui una assignatura específica de llengua estrangera, sinó
que s’han de fer passar cap a un model educatiu en què el
trilingüisme pugui ser una realitat.

Per aquest motiu, s’ha de comptar amb un cos de professors
amb un nivell d’anglès suficient i correcte per poder impartir les
diferents assignatures amb garanties d’èxit, amb uns criteris de
qualitat cap a l’alumnat i de comoditat per al professor.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a configurar un programa formatiu en llengua
estrangera adreçat al professorat que el capaciti per a
l’ensenyament de les diferents assignatures d’acord amb els
requisits dels diferents plans d’estudis, en llengua estrangera.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'any 1979 a causa de l’elevat ritme del creixement
demogràfic que s’estava experimentant a la Xina, les autoritats
estatals van introduir una política nacional de planificació
familiar coneguda com la “política del fill únic” amb l’objectiu
d’establir un control de natalitat en el país més poblat del món.

El mes de setembre de 2002 va entrar en vigor una llei sobre
la protecció i la planificació familiar que en principi havia de
servir per regular les mesures dutes a terme fins aleshores i
protegir la salut de la mare en tots els casos així com per evitar
avortaments en estats avançats de gestació. A la Xina són
avortats 13 milions de nins cada any.

No obstant això, en els darrers mesos han aflorat diferents
casos de dones que s’han vist forçades a avortar, fins i tot en el
setè mes d’embaràs, per no poder pagar les sancions
econòmiques. Les denúncies dels grups humanitaris i la forta
pressió social han provocat l’obertura d’investigacions i les
disculpes públiques del govern xinès. La Unió Europea ha
condemnat també aquests fets mitjançant una resolució.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears que mostri el seu rebuig davant
els casos d’avortaments forçats a la Xina que produeixen la
mort de milers de nins i posen en risc la salut de les mares, i els
insta a prendre les mesures diplomàtiques i internacionals
oportunes per garantir els drets i la seguretat de les dones en
aquest país.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

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

Actualment a les Balears existeix un registre de totes les
associacions sanitàries, però el que no hi ha es un cens que les
reculli i classifiqui per sectors i problemàtiques diferenciades.
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El cens que proposem tindria un caràcter públic, i podria
accedir a les seves dades qualsevol persona física o jurídica o
entitat pública o privada, la qual cosa permetria:
• Oferir a la ciutadania informació sobre les associacions en

salut que desenvolupin principalment les seves funcions a
les Illes Balears.

• Ser un instrument de difusió per a les associacions que
estiguin inscrites en el cens.

• Dotar la Conselleria de Salut d'una eina per a la planificació
de polítiques de salut en relació amb les associacions en
salut.

Amb la finalitat de donar cobertura a l'exposició anterior, i
d'acord amb els articles 172 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que a través de la Conselleria de Salut i Benestar Social
elabori un cens per sectors d'associacions en salut.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Margarita Durán i Cladera.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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.

El curs escolar 2012-2013 s’ha caracteritzat per la
conflictivitat que tant les retallades en matèria educativa com la
gestió erràtica i improvisada de la conselleria han provocat en
la comunitat educativa.

Centres docents, professorat, alumnat, progenitors, sindicats,
estan manifestant el seu desacord amb la gestió de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

Les retallades que s’estan aplicant, que fan perillar un
ensenyament equitatiu i de qualitat, juntament amb altres
decisions preses sense el consens de la comunitat educativa i
que afecten els projectes educatius i lingüístics i la mateixa
organització del sistema, han estat interpretats com un canvi de
model educatiu que pot provocar greus conseqüències en el
futur de les generacions que actualment es troben en procés de
formació.

I tot això en un moment en el qual els resultats acadèmics i
les taxes d’escolarització a les nostres illes anaven millorant, de
forma molt lenta, però continuada, la qual cosa és positiva i fruit
de l’esforç i la implicació compartida pel sector educatiu i les
administracions educatives.

Atès, per tant, que està creixent dia a dia el malestar i la
indignació de la comunitat educativa i es comença a comprovar
que les mesures d’ajust del Govern de les Illes Balears a l’àmbit
educatiu suposen un desmantellament dels pilars d’igualtat
d’oportunitat per a tots els alumnes, un canvi de model i un
retrocés en la qualitat de l’educació a les nostres illes.

Atès que també s’espera un inici de curs convuls a causa que
el seu disseny organitzatiu s’ha fet tard i malament.

El Grup socialista en el Parlament de les Illes Balears
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la postura
dels centres docents de les nostres illes de voler mantenir els
seus projectes educatius i lingüístics, aprovats pels
corresponents consells escolars, on hi ha representada tota la
seva comunitat educativa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a recuperar el marc de negociació i diàleg amb
sindicats, centres docents i famílies.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar el mes de setembre els centres educatius
amb més professorat, obrint una negociació posterior de les
quotes tancades el 25 de juny, que possibiliti mantenir una
atenció idònia a les diferents necessitats i als diferents ritmes
d’aprenentatge, a partir de plans d’actuació i de necessitats
específiques que presentin els centres docents de forma
justificada i raonada.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
liquidar els deutes que manté amb els centres docents de les
nostres illes i a regularitzar per al proper curs el pagament
periòdic de les quantitats previstes als pressuposts.

5. El Parlament de les Illes Balears reconeix la feina feta els
darrers anys pels centres educatius de les Illes Balears per a
millorar els resultats acadèmics globals i la qualitat de
l’educació en benefici del desenvolupament intelAlectual,
emocional, afectiu i social de tots els alumnes i en benefici de
la cohesió social de les nostres illes.

Palma, a 13 de juliol de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 5471/12 i 5472/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
Serveis jurídics (I i II). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
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Relació dels responsables de serveis jurídics vinculats a la
Conselleria de Salut, Benestar i Família des de l'inici de la
present legislatura i des de l'inici de la legislatura passada.

D'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, els secretaris generals són els òrgans directius
encarregats de la gestió dels serveis comuns, com també de les
funcions d'assessorament jurídic i suport tècnic.

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5473/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Sentència 231
(II). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Qui i en quin moment va plantejar a la Conselleria de
Salut, Benestar i Família l'oportunitat de revisar la sentència
número 231, de 23 d'abril de 2010 del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears?

No s'ha plantejat en cap moment la possibilitat de revisar la
Sentència núm. 231, de 23 d 'abril de 2010, del Tribunal
Superior de Justícia. L'Administració aplica i executa les
sentències; no les revisa. L'aplicació de la Sentència es va dur
a terme mitjançant la Resolució de l vicepresident de l'Àrea de
Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de
juny de 2012.

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 5474/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Sentència 231
(III). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Quins contactes es van mantenir per part de la Conselleria
de Salut, Benestar i Família amb representants sindicals a
partir del moment en què es va plantejar la possibilitat de
revisió de la sentència número 231, de 23 d'abril de 2010 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?

No s' ha plantejat mai la possibilitat de revisar la Sentència.
L'Administració aplica i executa les sentències; no les revisa.
Arran de l'aplicació de la Sentència, es varen dur a terme els
contactes necessaris amb els representants sindicals per dialogar
amb el sector.

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 5475/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a Sentència 231
(I). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Quines ordres s'han transmès per part de la Conselleria de
Salut, Benestar i Família per al reintegrament dels diners que
es consideren recuperables per la mateixa conselleria sobre la
base de la sentència número 231, de 23 d'abril de 2010 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?

Les instruccions del vicepresident de l'Àrea de Serveis
Generals del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de juny
de 2012, adreçades a totes les gerències, fundacions i empreses
públiques que integren el Servei de Salut, que informaven sobre
com s'ha de fer el càlcul dels imports.

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida i Ferrando.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 5820/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família
i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 5885/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Salut recapti la
compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social, davant la aquesta comissió, per tal d'informar sobre les
prioritats que s'ha marcat la seva conselleria a partir de la presa
de possessió del nou conseller.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 5910/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports recapti la compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant
aquesta comissió, per tal d'informar sobre la situació de l'Obra
Social i Cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i les
conseqüències de tot ordre de procés d'integració en el Banc
Mare Nostrum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6013/12,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 8/2012, de 14 de juliol, de mesures
urgents per a la Platja de Palma; convocatòria de sessió
extraordinària i habilitació dels dies necessaris. 

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 101, de dia 14 de juliol de 2012, el Decret Llei
8/2012, de 14 de juliol, de mesures urgents per a la Platja de
Palma, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de juliol de 2012, conformement amb l'establert als
articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 148
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda de
preveure'n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple de la cambra, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.

Així mateix, 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, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per a
la validació o la derogació del Decret Llei 8/2012. En
conseqüència, s'habiliten els dies necessaris per tal que es pugui
procedir a la tramitació de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Manteniment per al proper període de sessions de les

interpelAlacions RGE núm. 3205/11, 3217/11, 5737/11,
5823/11, 31/12, 92/12, 93/12, 1682/12 i 4237/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5644/12
(complementat amb el RGE núm. 5657/12), presentat pel Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, i,
conformement amb l'article 159.4 del Reglament de la cambra,
accepta que les interpelAlacions següents es mantinguin per al
proper període de sessions:
• RGE núm. 3205/11, relativa a Son Dureta (BOPIB núm. 14,

de 30 de setembre de 2011).
• RGE núm. 3217/11, relativa a política d'incendis (BOPIB

núm. 14, de 30 de setembre de 2011).
• RGE núm. 5737/12, relativa a urbanitzacions en el litoral
• RGE núm. 5823/11, relativa a ports esportius (BOPIB núm.

26, de 16 de desembre de 2011).
• RGE núm. 31/12, relativa a finançament autonòmic de les

administracions locals (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

• RGE núm. 92/12, relativa a la Llei 4/2008 (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

• RGE núm. 93/12, relativa a mobilitat a Mallorca (BOPIB
núm. 30, de 27 de gener de 2012).

• RGE núm. 1682/12, relativa a Platja de Palma (BOPIB núm.
39, de 23 de març de 2012).

• RGE núm. 4237/12, relativa a política en matèria de serveis
socials (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Proposta al Ple de la cambra de la tramitació directa i en

lectura única i habilitació dels dilluns i els dissabtes per al
Projecte de llei RGE núm. 6014/12, de concessió d'un crèdit
extraordinari per poder atendre despeses inajornables amb
càrrec als pressuposts generals de la CAIB de l'exercici de
2012.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, i constituïda com a tal a la sessió de dia 18
de juliol de 2012, ha acordat de proposar al Ple de la cambra la
tramitació directa i en lectura única per al Projecte de llei
esmentat, publicat en aquest BOPIB, i habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació de què es tracta.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
Convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per

tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària
del Ple de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm.
5745/12). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol 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:

I. Preguntes (totes publicades en aquest BOPIB): 
• RGE núm. 5738/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita

i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
vacances

• RGE núm. 5739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interins no contractats.

• RGE núm. 5740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cartes per a l'elecció de llengua.

• RGE núm. 5741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
crispació al sector educatiu.

• RGE núm. 5742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
relació de llocs de feina per al personal docent.

• RGE núm. 5743/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
baixes del professorat.

• RGE núm. 5744/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa PROA.

II. InterpelAlació RGE núm. 5737/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política en matèria educativa (publicada en
aquest BOPIB).

III. Proposicions no de llei:
• RGE núm. 5736/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a necessitat d'aportar solucions a la tensió existent
en el sector educatiu (publicada en aquest BOPIB).

• 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 (BOPIB núm.
51, de 15 de juny d'enguany).

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- 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 de dia 18 de juliol 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 20 de juliol
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.
5745/12.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per

tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària
del Ple de la cambra, per tal que es pugui dur a terme el debat,
l'estudi i l'aprovació, si pertoca,  de la Proposició de llei RGE
núm. 5798/12 (RGE núm. 5807/12 a 5809/12); i habilitació
dels dilluns i els dissabtes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol 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 els escrits esmentats,
presentats pel Grup Parlamentari Popular, 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: debat, estudi i aprovació, si
pertoca, de la proposició de llei esmentada, d'aprovació de les
quanties percebudes i d'habilitació per a la negociació de
determinats complements salarials del personal sanitari del
subgrup A1 i personal llicenciat resident en formació del Servei
de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen (BOPIB
núm. 55, de 13 de juliol d'enguany).

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.

Així mateix, la Mesa acorda l'habilitació dels dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació de què es tracta i de
sotmetre-ho a la consideració de la Junta de Portaveus, la qual,
en sessió del dia següent, 18 de juliol, s'hi mostra d'acord.

Igualment, la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de juliol 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 20 de juliol de 2012: 

I. Adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió
plenària extraordinària, solAlicitada pel Grup Parlamentari
Popular, mitjançant els escrits RGE núm. 5807/12 i 5808/12.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació

Permanent perquè comparegui de manera urgent el president
del Govern de les Illes Balears (RGE núm. 5935/12). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de
solAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent perquè
comparegui, de manera urgent, el president del Govern de les
Illes Balears per tal d'explicar com aplicarà i com afectaran les
Illes Balears les noves mesures anunciades pel president
Mariano Rajoy el passat 11 de juliol al Congrés dels Diputats;
i acorda de trametre'l a la Junta de Portaveus amb caràcter
immediat perquè en resolgui.

La Junta de Portaveus, en sessió de dia 18 de juliol de 2012
n'adopta acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
SolAlicitud de compareixença urgent del president del

Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra (RGE
núm. 5944/12). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual solAlicita
que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la compareixença
urgent del president del Govern de les Illes Balears per tal
d'explicar com aplicarà i com afectaran les Illes Balears davant
el Ple de la cambra per tal d'informar sobre les noves retallades
econòmiques; i acorda d'elevar-lo a l'estudi de la Junta de
Portaveus perquè s'hi pronunciï.

La Junta de Portaveus, en sessió de dia 18 de juliol de 2012
n'adopta acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació

Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, per tal de procedir al
debat i as la votació de l'escrit RGE núm. 5994/12 (RGE núm.
5995/12). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol 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 la solAlicitud de convocatòria
de sessió plenària extraordinària d'acord amb l'ordre del dia
esmentat per tal que es pugui dur a terme la tramitació de l'escrit
RGE núm. 5994/12, publicat en aquest BOPIB.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.

Atès l'acord negatiu de la Junta de Portaveus respecte de
l'escrit RGE núm. 5944/12 anterior, aquesta solAlicitud de
convocatòria queda decaiguda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
Rectificació del títol de la Proposició no de llei RGE núm.

5480/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5654/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
solAlicita la rectificació del títol de la proposició no de llei
esmentada, publicada al BOPIB núm. 52, de 22 de juny
d'enguany. En conseqüència, la Mesa es dóna per assabentada
que el títol d'aquesta proposició no de llei és: "Pla
d'internalització d'empreses".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 528/12,

529/12 i 3589/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5792/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
les proposicions no de llei següents: 
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• RGE núm. 528/12, relativa a solAlicitud de creació d'un jutjat
d'instrucció núm. 13 a Palma (BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer d'enguany).

• RGE núm. 529/12, relativa a nous jutjats a Calvià (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer d'enguany).

• RGE núm. 3598/12, relativa a creació d'un tractat
internacional sobre el comerç d'armes (BOPIB núm. 47, de
18 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 456/12,

567/12, 902/12, 2019/12 i 2169/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5903/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de les proposicions no de llei següents: 
• RGE núm. 456/12, relativa a plantilles orgàniques dels

centres docents públics d'ensenyament no universitari de les
Illes Balears per al curs 2012-2013 (BOPIB núm. 31, de 3
de febrer d'enguany).

• RGE núm. 567/12, relativa a pla de xoc per a la reactivació
econòmica de les Illes Balears (BOPIB núm. 32, de 10 de
febrer d'enguany).

• RGE núm. 902/12, relativa a plans anticrisi (BOPIB núm.
34, de 24 de febrer d'enguany).

• RGE núm. 2019/12, relativa a increment de l'impost sobre
els hidrocarburs (BOPIB núm. 40, de 30 de març
d'enguany).

• RGE núm. 2169/12, relativa a aplicació del Reial Decret
4/2012 (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de

llei RGE núm. 131/12, 297/12 i 778/12 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
5904/12, 5905/12 i 5906/12, presentats pel Grup Parlamentari
Socialista, i accepta la tramitació davant comissió de les
proposicions no de llei següents: 
• RGE núm. 131/12, relativa a promoció de polítiques

d'igualtat (BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany),
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

• RGE núm. 297/12, relativa a llistes d'espera per a
intervenció quirúrgica (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany), davant la Comissió de Salut.

• RGE núm. 778/12, relativa a rebuig a la política de l'estat
d'aturada a les energies renovables (BOPIB núm. 33, de 17

de febrer d'enguany), davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
Manteniment per al proper període de sessions de les

Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
RGE núm. 2705/11, 5001/11, 5003/11, 5004/11, 4999/11,
1156/12, 2470/12 i 2481/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5648/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb l'establert als articles 162 i
següents del Reglament de la cambra, accepta el manteniment
per al proper període de sessions de les preguntes següents: 

- De la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, a tramitar
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans: 
• RGE núm. 2705/11, relativa a correguda de bous a Inca

(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 5001/11, relativa a resolucions de l'Oficina en

defensa del dret del menor (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

• RGE núm. 5003/11, relativa a ajudes d'emergència als
ajuntaments (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

• RGE núm. 5004/11, relativa a ajudes d'emergència a entitats
sense ànim de lucre (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).

- Del diputat Sr. Nel Martí i Llufriu, a tramitar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals:
• RGE núm. 4999/11, relativa a inversions estatutàries

(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 1156/12, relativa a Llei de finançament dels

consells insulars (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).
• RGE núm. 2470/12, relativa a delegat del Govern de les

Illes Balears a Formentera (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

• RGE núm. 2481/12, relativa a personal acomiadat per mor
de la reestructuració del sector públic instrumental (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

N)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud  de resposta oral

davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les
Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
1969/11, 1501/12, 2923/12 a 2929/12, 2931/12 i 3652/12 a
3657/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5817/12,
presentat pel diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'establert a
l'article 168.2 del Reglament de la cambra, accepta la tramitació
esmentada per a les preguntes següents: 
• RGE núm. 1969/11, relativa a retribucions anuals dels

funcionaris anomenats a la Conselleria d'Administracions
Públiques (BOPIB núm. núm. 7, de 22 de juliol de 2011).

• RGE núm. 1501/12, relativa a inversió privada (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012). 

• RGE núm. 2923/12 a 2929/12 i 2931/12, relatives a dinar en
el Restaurant Tristan (I a VIII) (BOPIB núm. 45, de 4 de
maig de 2012).

• RGE núm. 3652/12 a 3657/12, relativa a llocs de feina de la
CAIB (I a VI) (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Admissió a  tràmit de l'escrit RGE núm. 5758/12, de la

diputada no adscrita Sra. Margalida Font i Aguiló.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, mitjançant
el qual la diputada Sra. Margalida Font i Aguiló comunica la
voluntat de formar part de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i General de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Criteris de composició numèrica i distribució per grups

parlamentaris de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus i constituïda com a tal a la sessió de dia 18
de juliol de 2012, acorda de modificar l'acord adoptat per la
Mesa i la Junta de Portaveus de la cambra en sessions de dia 16

de juny de 2011, en relació amb la composició numèrica i la
distribució per grups parlamentaris de les comissions
parlamentàries (publicat al BOPIB núm. 3, de 17 de juny de
2011), en el sentit d'afegir la Sra. Margalida Font i Aguiló,
mentre sigui diputada no adscrita, a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, que serà integrada per 15 membres,
l'atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància
numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent:

• 9 al Grup Parlamentari Popular.
• 4 al Grup Parlamentari Socialista.
• 1 al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per

Menorca.
• 1 a la diputada Sra. Margalida Font i Aguiló, mentre

ostenti la condició de no adscrita.

De la mateixa manera, s'acorda de modificar l'acord adoptat
per la Mesa i la Junta de Portaveus a la sessió ja esmentada, en
relació amb la composició numèrica i la distribució per grups
parlamentaris de les ponències que es puguin crear en el si de la
comissió de què es tracta, que seran integrades per 8 membres,
l'atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància
numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent:

• 4 al Grup Parlamentari Popular.
• 2 al Grup Parlamentari Socialista.
• 1 al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per

Menorca.
• 1 a la diputada Sra. Margalida Font i Aguiló, mentre

ostenti la condició de no adscrita.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució del Vicepresident Primer de dia 28
de juny de 2012, comunicada amb l'escrit RGS núm. 4003/2012
de dia 28 de juny de 2012, la Sra. Catalina Cabot i Borràs fou
nomenada personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular.
          

Atès que mitjançant escrit RGE núm. 5933/2012 de dia 13
de juliol de 2012, la portaveu del grup parlamentari solAlicita el
cessament de l'anterior com a personal eventual adscrita al
servei del Grup Parlamentari Popular amb efectes econòmics i
administratius des de dia 13 de juliol de 2012.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. El cessament de la Sra. Catalina Cabot i Borràs com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C1, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 13 de juliol de
2012.
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de dia 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu de Palma de Mallorca, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors a
partir de l’endemà de la data de publicació de la present
resolució al BOPIB.

 
A la seu del Parlament, a 13 de juliol de 2012.
El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears,
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les

Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris, vacants i
dotades pressupostàriament.

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 5934/2012 de dia 13 de juliol de 2012,
solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Vidal i Vidal, com
a personal eventual adscrit al servei de l’esmentat grup, amb
efectes de dia 15 de juliol de 2012.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Miquel Vidal i Vidal, com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C1, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 15 de juliol de 2012.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera reunió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció

contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

 
A la seu del Parlament, a 13 de juliol de 2012.
El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears,
Pere Palau i Torres.
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