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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6720/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques de seguretat social i ocupació. (Mesa de
12 de setembre de 2012).

Palma, a 12 de setembre 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 vicepresident econòmic de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre les polítiques de
seguretat social i ocupació.

Polítiques de seguretat social i ocupació

Atès el greu impacte econòmic i social de les mesures
laborals i d’ocupació del Govern de l’Estat amb l’acord de les
comunitats autònomes, preocupats per la manca de respostes en
què queden molts dels ciutadans de les nostres illes sense
treball, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla el
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
per tal que expliqui quins són la valoració i l’impacte econòmic
i social de les polítiques de seguretat social i ocupació incloses
en el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i foment de la competitivitat,
a les nostres illes, i les actuacions del Govern de les Illes
Balears per atendre als ciutadans més durament afectats.

Palma, a 27 d'agost de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6655/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a operacions de crèdit. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6663/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a servei de seguiment d'inversions
estratègiques. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Operacions de crèdit

Quins crèdits, operacions d'endeutament i emissions de
deute públic ha concertat la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les entitats dependents des del mes de juliol de 2011?

Palma, a 4 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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

Servei de seguiment d'inversions estratègiques

Quins projectes d'inversió estratègica s'han captat des del
Servei de seguiment des del 25 de maig de 2012?

Palma, a 4 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6825/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
línia d'ajudes per fomentar l'ocupació. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6826/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de lloguer 2012. (Mesa de 12 de setembre de
2012).
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RGE núm. 6827/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla d'implantació d'energies renovables a Menorca.
(Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6828/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Consell de coordinació del Nord de Mallorca. (Mesa de 12
de setembre de 2012).

RGE núm. 6829/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en
el sistema de gestió d'emergències de l'112. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6830/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissió d'estudi, seguiment i avaluació de l'assistència
sanitària. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6831/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beneficiaris de la subvenció al Projecte Home. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6832/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a esportistes d'alt nivell. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6833/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació de la Rec Tetra i TDT a Eivissa. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6834/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avals a petites i mitjanes empreses. (Mesa de 12 de setembre
de 2012).

RGE núm. 6836/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a crisis i discapacitats. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6837/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a qualitat
de la sanitat pública. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6838/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a femer
d'Europa. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6839/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cremar fems de fora. (Mesa de 12 de setembre de
2012).

RGE núm. 6840/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autonomia
dels ajuntaments en l'exigència del català. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6841/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inici del curs escolar. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6843/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a targeta sanitària
individual. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6844/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fems d'Europa. (Mesa de 12 de setembre
de 2012).

RGE núm. 6845/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a un govern sense dones. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

Palma, a 12 de setembre 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.

Línia d'ajudes per fomentar l'ocupació

El Govern de les Illes Balears ha aprovat una línia d'ajudes
públiques per valor de 800.000 euros per fomentar l'ocupació,
cofinançada al 50% amb fons de BrusselAles. Podria indicar-nos
quina repercussió, quant a creació de llocs de feina, tendrà
aquesta línia d'ajudes sobre el colAlectiu afectat?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Margarita Durán i Cladera.

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.

Pla de lloguer 2012

Quina avaluació fa el Govern dels resultats del Pla de
lloguer 2012 impulsat per l'IBAVI?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla d'implantació d'energies renovables a Menorca

Quins són els objectius del Pla d'implantació d'energies
renovables a Menorca que promou el Govern de les Illes
Balears amb la colAlaboració del consell insular?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consell de coordinació del Nord de Mallorca

Quin balanç fa el conseller d'Administracions Públiques de
les actuacions conjuntes del Consell de coordinació del Nord de
Mallorca?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Millores en el sistema de gestió d'emergències de l'112

Quines millores tècniques s'han introduït en el sistema de
gestió d'emergències de l'112?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.

Comissió d'estudi, seguiment i avaluació de l'assistència
sanitària

Quin serà el funcionament de la Comissió d'estudi,
seguiment i avaluació de l'assistència sanitària i les patologies
que afectin les persones que no tenguin la condició d'assegurat
o beneficiari?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Beneficiaris de la subvenció al Projecte Home

Quantes persones es podran beneficiar de la subvenció
atorgada per la Conselleria de Presidència al Projecte Home per
a la construcció de la nova seu de l'entitat?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Esportistes d'alt nivell

Quin contingut tendrà el decret regulador dels esportistes
d'alt nivell que prepara el Govern?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Implantació de la Red Tetra i TDT a Eivissa

Amb quines previsions treballa el Govern de les Illes
Balears de cara a la futura implantació i consolidació de la Red
Tetra i TDT a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Avals a petites i mitjanes empreses

Quina valoració fa el vicepresident de la línia d'avals a les
petites i mitjanes empreses recollides a la Llei d'emprenedors?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Crisis i discapacitats

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, com valora
que el seu govern i el del Sr. Rajoy facin pagar la crisi als
discapacitats?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qualitat de la sanitat pública

Creu el Sr. Conseller de Salut que millorarà la qualitat de la
sanitat pública imposant copagaments a les prestacions
sanitàries que ara són gratuïtes?

Palma, a 12 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Femer d'Europa

Sr. Conseller de Turisme, creu positiu per a la promoció
turística de Mallorca que l'illa es converteixi en el "femer
d'Europa"?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cremar fems de fora

Com a conseller de Medi Ambient, està a favor de cremar
fems de fora de Mallorca?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Autonomia dels ajuntaments en l'exigència del català

Per què incompleix el Govern la promesa del Sr. President
Bauzá, segons la qual cada ajuntament tendria autonomia
respecte de l'exigència del català a les seves RLT?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Inici del curs escolar

Sr. President, considera que aquest curs escolar s'inicia amb
"normalitat"?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

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 oral davant Ple.

Targeta sanitària individual

Què pensa fer el conseller de Salut, Família i Benestar
Social amb la targeta sanitària individual?

Palma, a 12 de setembre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fems d'Europa

Què opina el Sr. President del Govern de les Illes Balears
que Mallorca es converteixi en el femater d'Europa?

Palma, a 12 de setembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Un govern sense dones

Què opina el conseller de Salut, Família i Benestar Social,
responsable de l'Institut Balear de la Dona, que en aquest govern
no hi hagi cap dona consellera?

Palma, a 11 de setembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6648/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a impacte de l'activitat hotelera
declarada d'interès autonòmic, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6652/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a novacions de crèdit, 3, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6653/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a novacions de crèdit, 2, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6654/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a novacions de crèdit, 1, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

Palma, a 12 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Impacte de l'activitat hotelera declarada d'interès autonòmic

És conscient el conseller de Turisme de l'impacte negatiu
que genera la declaració d'interès autonòmic del complex
hoteler de Magaluf (Calvià) sobre la qualitat de vida dels
residents i visitants d'aquest indret?

Palma, a 4 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Novacions de crèdits, 3

Com afectaran les modificacions realitzades en els marges
del tipus d'interès de préstecs bancaris als pressuposts de l'any
en curs?

Palma, a 4 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Novacions de crèdits, 2

Quin increment de despesa suposen per a les arques
públiques els canvis realitzats en els marges dels tipus d'interès
de préstecs bancaris?

Palma, a 4 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Novacions de crèdits, 1

Quines contraprestacions han rebut tant la comunitat
autònoma de les Illes Balears com les entitats del sector públic
per haver modificat a l'alça els marges del tipus d'interès de
préstecs bancaris?

Palma, a 4 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6721/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a elaboració del pla estratègic per al foment de la
societat de la informació. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6722/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a donar una resposta als estalviadors que compraren
participacions preferents. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

Palma, a 12 de setembre 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.

Elaboració del Pla estratègic per al foment de la societat de la
informació

Tot i que els ciutadans de les Illes Balears compten amb
elevats nivells d’accés a les TIC, la realitat ens diu que les Illes
Balears es troba molt per davall de la mitjana en termes de
convergència de la societat de la informació. En concret en el
lloc número 13 de les 17 comunitats autònomes espanyoles i
molt més lluny de la mitjana de les regions europees; la qual
cosa significa que les Illes Balears no han aconseguit traduir la
disponibilitat de les TIC en un eficient ús d'aquestes.

Donada la manca d’eficiència de l’accessibilitat tecnològica,
els experts ho atribueixen al fet que les Illes Balears és una de
les poques regions que no compta amb un pla estratègic
específic per al foment de la societat de la informació.
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Davant l’evident necessitat de millorar la competitivitat tant
del sector públic com del privat, i donat que ambdós necessiten
optimitzar els recursos que ofereixen les TIC, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a elaborar,
des de l’acord amb els agents econòmics, socials i les forces
polítiques amb representació parlamentària, un Pla estratègic
específic per al foment de la societat de la informació.

Palma, a 27 d'agost de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Donar una resposta als estalviadors que compraren
participacions preferents

En els darrers temps les entitats financeres han desenvolupat
complicades i agressives estratègies comercials que han permès
la proliferació de complexos instruments d’alt risc que s’han
anat colAlocant bàsicament a inversors minoristes
mitjançant la seva pròpia xarxa comercial.

Açò ha provocat que molts estalviadors s’hagin trobat
enganxats per productes que no entenien, que donaven per
segurs i recuperables en diners en un breu termini, tot actuant
des de la confiança en l’entitat bancària i desconeixedors dels
compromisos que realment acabaven signant.

Aquest ha estat el cas de les anomenades “participacions
preferents” les quals es varen vendre com a dipòsits amb
liquidesa total i instantània i d’alta rendibilitat, obviant les
entitats financeres d’informar que aquestes cotitzaven en el
mercat AIAF; amb les conseqüències que açò suposava.

Davant els perjudicis que per als clients han generat aquests
contractes amb les entitats de crèdit, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a adoptar totes les mesures que siguin necessàries per
garantir la liquidesa de les participacions preferents que han
estat comercialitzades a usuaris de serveis financers sense la
corresponent i la suficient informació, garantint igualment la
recuperació dels seus estalvis sense la pèrdua del capital
principal invertit. I per això proposa que:

a) Les operacions de bescanvi de participacions preferents
o altres obligacions subordinades que ofereixin les entitats
emissores hauran de ser autoritzades per la Comissió Nacional
del Mercats de Valors.

b) Aquestes entitats hauran d’oferir de forma obligatòria, en
el termini de sis mesos, als clients minoristes el cent per cent del
valor nominal dels instruments que siguin objecte del bescanvi
i oferir als inversors tres possibilitats:

• Bescanviar-les per accions.
• Canviar-les per obligacions subordinades obligatòriament
convertibles en accions de l’entitat emissora o qualsevol
altra del grup.
• Canviar-les per imposicions a termini fix no superior a tres
anys.

c) Garantir que si el titular de participacions preferents fos
insolvent en la mateixa entitat bancària, per préstec hipotecari
o personal, el banc no podrà executar la hipoteca o altres
garanties fins que no es liquidi l’operació de bescanvi.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a promoure
els acords necessaris amb les diferents entitats de crèdit que
hagin contractat amb petits estalviadors de les Illes Balears
participacions preferents, per tal d’aconseguir una solució
satisfactòria als usuaris que s’hi troben afectats.

Palma, a 27 d'agost de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6718/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no a la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 2 de
març, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària
de l'embaràs, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 12 de setembre de 2012).

RGE núm. 6719/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al preu dels hidrocarburs a les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6723/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa al nou pla PREPARA per l'ocupació, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 12 de setembre de
2012).

Palma, a 12 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No a la reforma de la LO 2/2010, de 3 de març, de salut sexual
i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs

Exposició de motius

L’actual govern d’Espanya ha manifestat en diverses
ocasions la seva intenció de reformar la Llei 2/2010, de salut
sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, en
termes clarament restrictius i d’eliminació de drets.

La darrera vegada ha estat l’anunci del ministre de Justícia,
Sr. Gallardón, que s’eliminaria de la llei el supòsit de
malformacions de fetus, cosa que ha creat una important alarma
social en el nostre país.

Una vegada més, i davant la ineficàcia de la seva política
econòmica, el Govern ha optat per aplicar la seva política
ideològica més conservadora, retallant els drets de les dones
com a única promesa electoral que pensen complir per ara.

En aquesta ocasió es tractaria d’una pèrdua de drets que
suposaria un risc per a la salut i la vida de les dones, que haurien
d’acudir novament a la clandestinitat, ens faria tornar endarrere
diverses dècades i ometria l’obligació de l’estat, en concordança
amb la normativa europea i internacional, de referendar la
protecció i la seguretat jurídica de les dones en matèria de drets
sexuals i reproductius. Però és, sobretot, una clara ingerència en
el dret a decidir de les dones sobre els seus cossos i les seves
vides.

De la mateixa manera, també consideram important per
preservar aquest dret, assegurar que l’exercici de l’objecció de
consciència per part de metges i d’altres membres del personal
sanitari no constitueixi un obstacle per a les dones que volen
posar fi a un embaràs, cosa que es veuria compromesa si es fa
la reforma de la llei en els termes que s’ha anunciat.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a mantenir la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs en els
termes actuals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir a les dones de totes les nostres illes l’exercici
del seu dret a decidir sobre el seu propi cos en matèria
d’interrupció voluntària de l’embaràs.

Palma, a 27 d'agost 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 la Comissió d'Economia.

El preu dels hidrocarburs a les Illes Balears

Atès el que disposa l’article 13 de la Llei de règim especial
de les Illes Balears, Llei 30/98: “El govern de l’Estat, en
concordança en l'establert a la llei d’hidrocarburs, tindrà en
compte l'especificitat del fet insular als efectes de garantir als
residents de les Illes Balears que el preu dels hidrocarburs
tendeixin a aproximar-se als preus aplicables a la mitjana
estatal”.

Atès que d’acord amb l’informe elaborat per l’OCU els
preus dels hidrocarburs a les nostres illes són els més cars de tot
l’Estat, superant en 5 cèntims la mitjana estatal, fet que suposa
un sobrecost de 36,4 milions d’euros anuals, segons els
càlculs del mateix Govern de les Illes Balears, que paguem els
ciutadans de les Illes de més.

Per aquest motiu, atès l’impacte econòmic que té aquest
sobrecost en els ciutadans i les empreses de les nostres illes, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
l’Estat que adopti i apliqui les mesures necessàries per fer
efectiu i real el seu compromís establert a la Llei 30/98, de
règim especial de les Illes Balears, de garantir als residents de
les Illes que el preu dels hidrocarburs tendeixin a aproximar-se
als preus aplicables a la mitjana estatal.

Palma, a 27 d'agost de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou pla PREPARA per l'ocupació

Exposició de motius

L'atur és el principal problema dels espanyols. L'actuació del
Govern agreuja dia a dia aquest problema i les seves
conseqüències més negatives per a la ciutadania. L'última
enquesta de població activa posa de manifest el dramàtic
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augment de la desocupació, l'increment del nombre d'aturats de
llarga durada, l’atur dels joves i el de les llars amb tots els seus
membres en atur, i el nombre d’inscrits al SOIB que no reben
cap prestació.

La reforma laboral, en abaratir i facilitar l'acomiadament en
temps de crisi, provoca una sagnia insuportable en termes
d'ocupació.

Els pressuposts generals de l'Estat han significat la retallada
dràstica de les polítiques actives d'ocupació, especialment les
transferències a les comunitats autònomes, amb reduccions de
més de 1.700 milions d'euros, un 54%. Aquestes retallades se'n
duen per davant les polítiques d'ajuda als aturats en la seva
cerca d'ocupació, ja que afecten els programes d'orientació,
formació i requalificació; tot això en contra de les
recomanacions del Consell Europeu.

Els pressuposts de la nostra comunitat autònoma agreugen
la situació, reduint a zero els recursos propis per a polítiques
actives; en els moments més difícils, de més atur, tenim menys
recursos que mai.

El Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, retalla de forma descomunal la protecció dels
aturats en suprimir subsidis especials per als majors de 45 anys,
en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i expulsa de la Renda Activa
d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris.
Centenars de milers d'aturats es veuran sense cap protecció en
els propers mesos.

Les polítiques del Govern estan provocant la fractura social
d'Espanya: més atur, menys protecció, menys drets, i contra tota
recomanació comunitària, menys polítiques actives per afavorir
l’ocupació dels aturats.

En aquest context la continuïtat del programa PREPARA era
una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha mostrat
llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora de
l’ocupació de més de 450.000 aturats. Aquest programa es
recolza en una combinació de mesures actives d'orientació,
formació i requalificació al mateix temps que facilita una ajuda
de renda a la persona aturada.

El Govern ha acceptat la prorroga del Pla PREPARA, però
les modificacions introduïdes al Reial Decret Llei 23/2012, de
24 d’agost, més que fer-lo més eficient i eficaç per l’ocupació
dels treballadors aturats, suposa una greu reducció dels
treballadors que hi podran acollir-se, no tots els que ho
necessitin hi podran accedir i estam convençuts que els
treballadors que són a l’atur sense cobrar cap prestació o
simplement rebent una prestació guanyada amb el seu treball o
subsidi de 400 euros, no hi són per voluntat pròpia.

En l’actual situació laboral, social i econòmica que vivim,
no podem permetre que es culpi els treballadors a l’atur i que el
Pla PREPARA es faci més restrictiu perquè és l'única font de
subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no
tenen res més que aquests 400i per poder viure.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que incrementi la cobertura del Pla PREPARA a tots els
treballadors que esgotin les prestacions o els subsidis amb
rendes inferiors al 75% del SMI (sense considerar els pares)
amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació del màxim
nombre de treballadors possible, d'aconseguir una major
coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les ajudes
econòmiques d'acompanyament i d'evitar l'exclusió social.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nostra
comunitat que disposi dels recursos necessaris per fer més
eficient i eficaç el Pla PREPARA a la nostra comunitat, de
manera especial garantint l’accessibilitat als recursos
d’orientació i formació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la nostra
comunitat a garantir el seguiment de l’efectivitat del programa
en colAlaboració amb els agents socials de les nostres Illes.

4. El Parlament de les Illes Balears lamenta les declaracions del
president de les Illes Balears, així com les de la directora del
SOIB, on culpaven de l’atur els mateixos treballadors aturats, ja
que demostren una nulAla sensibilitat amb el patiment dels
treballadors que són a l’atur a les nostres illes, en uns moments
de retalls pressupostaris en polítiques actives adreçades a
l’atenció dels treballadors aturats; el Parlament creu necessària
la rectificació pública del president i de la directora del SOIB.

Palma, a 28 d'agost de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 557/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a incentius a les
empreses de construcció. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de
2012).

Com està estructurant la Vicepresidència d'Economia del
Govern la proposta d'incentius a les empreses de construcció
que participin en les obres de rehabilitació d'habitatges que
estableixin nous sistemes de menor consum energètic?

Vicepresidència no té prevista cap línia d'ajudes per a
empreses de construcció que participen en rehabilitació
d'habitatges amb sistemes d'un menor consum energètic, el que
cal advertir al respecte és que està a punt de publicació un
decret que marca les condicions d'eficiència energètica en
edificis antics que provocarà l'obligatorietat de la rehabilitació
que s'haurà de realitzar per criteris de sostenibilitat
mediambiental.
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Palma, 23 d'agost de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 560/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a efectes del
Reial Decret. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quins són els efectes a les Illes Balears del Reial Decret
Llei de l'Estat, que suspèn temporalment les primes per
incentivar les noves instalAlacions de generació elèctrica de
règim especial: eòliques, fotovoltaiques, de biomassa,
cogeneració, ... ?

Els efectes del Reial Decret Llei de suspensió temporal de
les primes per incentivar les instalAlacions de generació elèctrica
de règim especial han provocat una situació d'espera en el sector
perquè es reguli d'una manera més eficient el sector de
renovable. Respecte d'això, el Govern de les Illes Balears ha
presentat els estudis corresponents per demostrar que en els
sistemes extrapeninsulars la promoció de les energies
renovables no suposa un cost efectiu per al sistema, sinó un
avantatge, ja que es produiran notables estalvis en la generació
en energies renovables amb primes.

Això ha duit a la petició formal d'estudiar un règim especial
de renovables per als sistemes extrapeninsulars en el qual
s'inclourien les Balears. A més, el Govern dóna suport a la
possible publicació de la normativa d'autoconsum amb balanç
net, que seria una solució que revitalitzaria la instalAlació
d'energies renovables a les Illes Balears.

Palma, 23 d'agost de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 787/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a complement de
destinació. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

Quants de treballadors públics de l'Administració
autonòmica o del seu sector públic perceben actualment el
complement de destinació previst en la disposició addicional
novena de la llei 3/07, de 27 de març, de la funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre consolidació
de grau personal per al personal funcionari de carrera de
l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i les entitats públiques que en depenen i el personal estatutari
al servei de la sanitat pública autonòmica que es
reincorporaven al servei actiu després d'haver ocupat diversos
càrrecs públics d'alt nivell?

A la nòmina de febrer de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms
perceben el complement de destinació esmentat un total de
seixanta-cinc treballadors.

Marratxí, 27 d'agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 787/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a complement de
destinació, II. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

Quina quantitat va representar durant l'any 2011 , respecte
de tot els treballadors públics de l'administració autonòmica
i del sector públic que en depèn, la satisfacció de la diferència
en el complement de destinació que reconeix la disposició
addicional novena de la llei 3/07, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre
consolidació de grau personal per al personal funcionari de
carrera de l'administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i les entitats públiques que en depenen i el
personal estatutari i al servei de la sanitat pública
autonòmica?

La diferència respecte del complement de destinació
reconegut als funcionaris de carrera de la comunitat autònoma
de les Illes Balears i dels seus organismes autònoms suposà
durant l'any 2011 un cost aproximat de 370.000i.

Marratxí, 27 d'agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1018/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a carnet polític del
Director General de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

A causa que el Sr. Gómez va manifestar en la Comissió de
Control de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
de dia 16 de febrer del 2012 que l'anterior director general, Sr.
Martorell, tenia carnet polític, el Grup Parlamentari Socialista
pregunta al director general-conseller de Presidència, Sr.
Gómez: té carnet d'algun partit polític el Sr. Gómez?

No correspon a aquest director general contestar a la
pregunta solAlicitada.

Calvià, 10 d'abril de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1255/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennassar, relativa a decret de
mesures per a la simplificació documental en els procediments
administratius (VII). (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).
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Per què han denominat el seu Pla de simplificació
administrativa primer Pla director de simplificació
administrativa, si saben i els consta que el Govern durant la
legislatura anterior va fer públic (i encara es pot trobar a la
web del Govern), el primer Pla director de simplificació i
reducció de càrregues administratives, que s'emmarcava dins
el segon Pla estratègic de qualitat 2007-2014?

En data 20 d'octubre de 2011 el conseller d'Administracions
Públiques aprovà el I Pla director de simplificació
administrativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Per altra banda, en finalitzar la legislatura anterior s'havia fet un
procés de participació en relació amb la simplificació
administrativa i un esborrany de «Pla director de simplificació
i reducció de càrregues administratives", no obstant això no
consta cap aprovació formal per òrgan directiu o colAlegiat.

Marratxí, 27 d'agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1443/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a associacions
de pares i mares. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

Quin suport donarà la Conselleria a les associacions de
pares i mares durant el 2012?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats donarà el
suport que els recursos existents permetin a les associacions de
pares i mares durant el curs 2012/13.

Palma, 22 d'agost de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1576/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a carreteres,
2. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Què creu prioritari el Govern: gastar uns 100 milions
d'euros per convertir en autopista la MA 30 entre el Coll d'En
Rabassa i l'autopista d'Inca o rescatar la concessió del túnel
de Sóller que comporta una despesa d'un milió d 'euros anual
al Govern i molt més als usuaris del túnel?

No són competències del Govern de les Illes Balears, ja que
l'administració competent és el Consell Insular de Mallorca.

Marratxí, 27 d'agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1605/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estalvi a IB3
Televisió. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

Quina quantitat ha estalviat IB3 Televisió amb l'emissió de
la sèrie Se ha escrito un crimen en castellà en lloc d'en català?

El preu de la sèrie en castellà Se ha escrito un crimen és el
mateix ja que originàriament es va comprar en castellà i es va
emetre també en aquesta llengua.

Després la televisió canvià al català i la sèrie completa en
castellà es va emmagatzemar, però, interessats en emetre-la, es
demanà a TV3 en català, el que va suposar tornar a visionar-la
tècnicament, tramitar els capítols, etc. Per tant, en aquest tràmit
sí es va produir despesa extra de personal.

Actualment, la sèrie que s'emet, en castellà, és la mateixa
que ja teníem des de l'inici, per tant, cap despesa, a més no s'han
demanat materials nous.

Calvià, 3 d'abril de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 2106/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a indult
parcial al Sr. Fausto Ferrero. (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2012).

Ha fet alguna gestió el president del Govern per a la
concessió d'indult parcial al Sr. Fausto Ferrero?

No.

Palma, 13 d'agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez. 

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 2141/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a convenis de
carreteres. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Creu el Govern que els signants dels successius convenis de
carreteres amb el Govern de l'Estat varen ser "beneits"?

En absolut. Tant el primer conveni de colAlaboració en
matèria de carreteres subscrit l'any 1998, entre la Conselleria de
Foment del Govern i el Ministeri de Foment, per al finançament
de les obres de les carreteres a la comunitat autònoma de les
Illes Balears; com el segon conveni signat l'any 2004, l'objecte
del qual inclou el pressupost i les actuacions pendents d'executar
del primer conveni i cinc obres noves, han estat necessaris per
al desenvolupament d' infraestructures imprescindibles en el
conjunt de les Illes Balears i han reportat clars beneficis als seus
ciutadans, per la qual cosa consideram un encert la seva
signatura.
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Marratxí, 29 d'agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 2142/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a convenis de
carreteres. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Se'n penedeix el Govern d'haver exigit per via judicial el
compliment dels convenis de carreteres signats amb el Govern
de l'Estat?

El Ministeri de Foment, amb la ministra Magdalena Álvarez
al capdavant, va resoldre de forma unilateral els convenis de
carreteres subscrits els anys 1998 i 2004 amb el Govern de les
Illes Balears. Aquesta resolució unilateral no fou admesa pel
govern presidit pel Sr. Francesc Antich, que hi va interposar un
recurs contenciós administratiu.

El recurs es va resoldre en una primera sentència de 22 de
gener de 2008, mitjançant la qual l'Audiència Nacional va
establir que els convenis no estaven resolts, sinó que estaven en
vigor. Aquesta sentència fou recorreguda per ambdues parts, no
obstant això, el Tribunal Suprem la va ratificar el 8 de març de
2011, per la qual cosa els convenis continuen en vigor. Així
doncs, quan s'exigeix l'acompliment de la sentència, l'actual
govern no fa altra cosa que continuar el camí que va marcar
l'anterior govern en interposar el recurs.

Marratxí, 29 d'agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
M)

A la InterpelAlació RGE núm. 2243/11, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa
a política general en matèria de promoció turística. (BOPIB
núm. 8, de 29 de juliol de 2011).

La promoció turística de les Illes a la campanya 2011-2012
s'ha realitzat en base als criteris següents:
1. Potenciació de les marques Mallorca, Menorca, Eivissa i

Formentera, adoptant les decisions relatives a la promoció
turística de cadascuna de les illes a les comissions
executives creades en el si de l'ATB.

2. Diversificació del producte, amb assistència a fires
especialitzades i amb organització de fòrums de productes
específics com el de gastronomia i turisme i d'altres que se
celebraran properament de turisme i medi ambient, turisme
i salut i turisme i dependència.

3. ColAlaboració públicoprivada a través dels òrgans de
direcció del'ATB.

4. Potenciació de productes turístics que representen un valor
afegit per als nostres visitants, propicien experiències
úniques i fan atractiva la nostra destinació durant tot l'any.

5. Assistència a moltes de les fires juntament amb Tourespaña
sota el paraigües de la marca España, especialment
interessant per a la promoció a mercats emergents on les
marques de les Illes són poc conegudes.

6. Reducció de les despeses d'assistència a fires en més d'un
65% amb els mateixos resultats. S'ha assistit a les fires de
Londres, Madrid, Berlín, Moscou, Barcelona, Milà, Munic,
Goteburg, Colònia, Bilbao, Frankfurt; a les fires
especialitzades de Golf de Colònia i Londres; a la fira de
turisme nàutic de Miami i a diversos fam-trips, workshops
i Presstrips.

Palma, 5 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 2278/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
persones del sector públic instrumental de la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

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

Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears: el Consell
de Direcció està integrat per nou membres.

Multimèdia SA: el Consell d'Administració està format per
deu membres.

Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears: el
Consell d'Administració està format per onze membres.

Fundació Balears a l'Exterior: el Patronat està format per set
membres.

Consorci Balears Europa: La Junta Rectora està composta
per 13 membres.

Palma, 3 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2288/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
currículum de les persones del sector públic instrumental de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm. 41, de
4 d'abril de 2012).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta  queda dipositada al Registre General del Parlament
de la cambra, a disposició dels diputats i les diputades.
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Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3172/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a elecció de
llengua. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

Quin percentatge dels alumnes escolaritzats a les Illes
Balears tenen previst que tendran l'opció a "elecció de
llengua"?

La població en edat escolar de 2n cicle d'Infantil i de 1r cicle
de Primària que es preveu que estigui matriculada el curs 2012-
2013 és de 56.727 amb una població escolar prevista de
166.984, el tant per cent que tenen l'opció a elecció de llengua
de primer ensenyament és 33,97%.

Palma, 24 de maig de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3700/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a censura a IB3 (IV).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

A la Conselleria de Presidència: per què s'ha donat la
instrucció als periodistes d'IB3 d'actuar davant els consellers
del Govern "posant el micro i sense demanar"?

No tenim constància que s'hagi donat la instrucció.

Calvià, 7 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3701/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a censura a IB3 (V).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

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

La reubicació dels redactors depèn de CBM, l'empresa
adjudicatària dels informatius.

Calvià, 7 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3708/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a censura a IB3.
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

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

En relació amb la petició de si IB3 ha prohibit que es tractin
temes relacionats amb la sanitat, la llengua o les protestes contra
les mesures d'ajustament, sempre que no siguin positives per al
Govern de les Illes Balears, la resposta és no.

Calvià, 4 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3709/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a censura a IB3 (II).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

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

En relació amb la petició de si IB3 ha "desaconsellat" la
difusió de les actuacions del GOB contra la política territorial
del Govern de les Illes Balears la resposta és no.

Calvià, 4 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 3710/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a censura a IB3 (III).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

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

En relació amb la petició de si el Govern pot garantir que la
definició de les portades informatives d'IB3 es fa aplicant
criteris d'actualitat i rigor professional, la resposta és si.

Calvià, 4 de juny de 2012.
El director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 4069/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XXIV).
(BOPIB núm. 49, de 1 de juny de 2012).
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El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures per
a tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió temporal del
complement retributiu per cap de departament d'instituts
d'ensenyament de secundària i quina documentació la
justifica?

La suspensió temporal del complement retributiu per a cap
de departament d'instituts d'ensenyament de secundària suposa
un estalvi i/o disminució de la despesa de 670.000 euros.
Adoptat mitjançant acord de Consell de Govern extraordinari de
dia 30 d'abril de 2012 i Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 4070/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XIV). (BOPIB
núm. 49, de 1 de juny de 2012).

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

La suspensió del nomenament de nou personal funcionari
interí i de la contractació de personal laboral docent suposa un
estalvi i/o disminució de la despesa de 1.600.000 euros. Adoptat
mitjançant acord de Consell de Govern extraordinari de dia 30
d'abril de 2012.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 4071/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XV). (BOPIB
núm. 49, de 1 de juny de 2012).

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

La cobertura de substitucions en baixes per incapacitat
temporal a partir de 30 dies suposa un estalvi i/o disminució de
la despesa de 2.000.000 euros. Adoptat mitjançant acord de
Consell de Govern extraordinari de dia 30 d'abril de 2012 i
Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria
de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic
del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i d'altres institucions autonòmiques.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 4072/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVI). (BOPIB
núm. 49, de 1 de juny de 2012).

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

La suspensió del complement retributiu de productivitat i
reducció de les despeses corresponents a la prestació de serveis
extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de treball habitual
suposa un estalvi i/o disminució de la despesa de 140.000 euros.
Adoptat mitjançant acord de Consell de Govern extraordinari de
dia 30 d'abril de 2012.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 4073/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVII).
(BOPIB núm. 49, de 1 de juny de 2012).

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

L'increment d'hores lectives setmanals a Secundària per al
personal docent a l'ensenyament públic conjuntament amb
l'augment de la ràtio alumnes/professors fins al límit legal
suposa un estalvi i/o disminució de la despesa de 18.000.000
euros. Adoptat mitjançant acord de Consell de Govern
extraordinari de dia 30 d'abril de 2012 i Decret Llei 5/2012, d'1
de juny, de mesures urgents en matèria de personal i
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administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 4074/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XVIII).
(BOPIB núm. 49, de 1 de juny de 2012).

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

L'augment de la ràtio alumnes/ professors fins al límit legal
conjuntament amb l'increment d'hores lectives setmanals a
Secundària per al personal docent a l'ensenyament públic suposa
un estalvi i/o disminució de la despesa de 18.000.000 euros.
Adoptat mitjançant acord de Consell de Govern extraordinari de
dia 30 d'abril de 2012 i Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de
mesures urgents en matèria de personal i administratives per a
la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 4079/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Estalvi (XIII). (BOPIB
núm. 49, de 1 de juny de 2012).

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

El Pla d'equilibri econòmic de les Illes Balears contempla
l'elaboració d'una RTL per al personal docent. Aquesta mesura,
que per si mateixa no es pot quantificar en forma d'estalvi,
suposa una major transparència en la gestió del personal docent
no universitari i facilita el control de despesa per aquest
concepte.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 4085/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXIX). (BOPIB núm.
49, de 1 de juny de 2012).

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

Per a l'elaboració del pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la revisió de totes les subvencions i aportacions nominatives que
s'aproven anualment per la Llei de pressuposts de la CAIB.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 4090/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXV). (BOPIB núm.
49, de 1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha
valorat i/o estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la
despesa de mesures alternatives a la suspensió d'ajudes
econòmiques individuals?

Per a l'elaboració del pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la suspensió d'ajudes econòmiques individuals.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 4093/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXVIII). (BOPIB
núm. 49, de 1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha
valorat i/o estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la
despesa de mesures alternatives a la suspensió del Consell de
Joventut de les Illes Balears?

En relació amb les mesures de contenció de les
transferències corrents en educació, s'han valorat i estudiat els
motius, estalvi i disminució de la despesa de mesures
alternatives a la suspensió del Consell de Joventut de les Illes
Balears.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 4097/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (LXII). (BOPIB núm.
49, de 1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha
valorat i/o estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la
despesa de mesures alternatives a la suspensió d'ajudes i
subvencions a entitats locals i associacions?

Per a l'elaboració del pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la suspensió d'ajudes i subvencions a entitats locals i
associacions.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 4128/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXV). (BOPIB núm.
49, de 1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, ha
valorat i/o estudiat els motius, estalvi i/o disminució de la

despesa de mesures alternatives a la reordenació del
departament d'Inspecció Educativa?

Per a l'elaboració del pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la reordenació del departament d'Inspecció Educativa.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 4562/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a modificació
parcial de la RLT (I). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quins són els motius  que justifiquen la modificació parcial
de la RLT en concret del lloc de treball de cap del departament
tècnic, codi del lloc F0130002, en el sentit d'ampliar els
requisits d'enginyeria de Camins, Canals i Ports o
Arquitecte/Arquitecta amb la llicenciatura en Ciències
Econòmiques?

Amb l'inici d'aquesta legislatura i la composició del nou
govern l'actual conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori ha assumit totes les competències de les antigues
conselleries de Medi Ambient, Mobilitat, Habitatge, Obres
Públiques essent la tercera conselleria del Govern en volum i
pressupost i tenint adscrits el 70% dels ens instrumentals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Després de diversos mesos de funcionament de la nova
administració es va considerar necessari dur a terme un procés
de racionalització de recursos a fi d'adaptar l'estructura
funcionarial a les necessitats actual, essent la modificació de
llocs de treball de cap de departament tècnic una plasmació
d'aquest procediment.

Pel que fa específicament a ampliar els requisits amb la
llicenciatura en Ciències Econòmiques la modificació es
fonamenta en el fet que aquest lloc de treball ha de dur a terme
funcions relatives, entre d'altres, a l'emissió d'estudis econòmics
de viabilitat (art. 128 LCSP), valoracions i taxacions
econòmiques, càlculs relatius a projectes de licitació de
contractes d'obres, comparacions i variacions econòmiques del
sòl, etc.

Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 4628/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
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Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Institut Balear de la Natura des del principi de
la legislatura fins al dia de resposta a aquesta?

L'IBANAT no ha realitzat cap despesa protocolAlària
superior a 500 euros des del principi de la legislatura fins al dia
d'avui.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)

A les preguntes RGE núm. 5208/12 i 5237/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
convenis signats per CAIB Patrimoni SA i a convenis signats
per Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears SA.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per CAIB Patrimoni SA i per Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA.

No hi ha cap conveni de colAlaboració subscrit ni amb
administracions públiques ni amb entitats privades.

Palma, 11 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5236/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52 de 22
de juny de 2012).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura fins al dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com si és una entitat privada,
subscrits per Ports de les Illes Balears.

Títol conveni: Conveni de colAlaboració entres Ports de les
Illes Balears i ANADE (Asociación de Instalaciones náuticas
deportivas de Baleares) per al desenvolupament de la Promoció
de nàutica de Balears al 50è Saló Nàutic Internacional de
Barcelona 2011.

Entitat: ANADE (Asociación de Instalaciones Náuticas
Deportivas de Baleares.

Data: 25 d'octubre de 2011.

Títol conveni: Conveni de colAlaboració entre Ports de les
Illes Balears i l'Associació d'Empreses Nàutiques de Balears
(AENB) per al desenvolupament de la promoció de la  nàutica
de Balears al 50ê Saló Nàutic Internacional a Barcelona del
2011.

Entitat: Associació d'Empreses Nàutiques de Balears
(AENB).

Data: 25 d'octubre de 2011.

Títol conveni: Conveni de colAlaboració entre Ports de les
Illes Balears i l'Asociación Española de Grandes Yates (AEGY)
per al desenvolupament de la promoció de la nàutica de Balears
al 50è saló Nàutic Internacional de Barcelona del 2011.

Entitat: Asociación Española de Grandes Yates (AEGY). 
Data: 25 d'octubre del 2011.

Títol del conveni: Conveni entre Ports de les Illes Balears,
el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per
a la instalAlació dels cartells del Pla de dinamització del
producte turístic al port exterior de Ciutadella.

Entitat: Consell Insular de Menorca i Ajuntament de
Ciutadella.

Data: 21 de novembre del 2011.

Títol del conveni: Convenio Marco de colaboración entre
Ports de les Illes Balears i el Consorcio público para el diseño,
construcción, equipamiento y explotación del sistema de
observación costero de las Illes Balears, para el intercambio de
datos y la colaboración en el desarrollo de sistemas de
oceanograria operacional.

Entitat: Consorcio para el diseño, construcción,
equipamiento y explotación del sistema de observación costero
de les Illes Balears (SOCIB).

Data: 5 de desembre del 2011.

Títol del conveni: Conveni entre Ports de les Illes Balears,
l'Ajuntament des Mercadal i la Fundació Destí Menorca per a
la instalAlació d'una pantalla tàctil amb connexió a internet al
Port de Fornells (TM Mercadal).

Entitat: Ajuntament des Mercadal i la Fundació Destí
Menorca.

Data: 11 de maig del 2012.

Títol del conveni: Conveni de colAlaboració entre Ports de
les Illes Balears i l'Ajuntament de Pollença per al control del
trànsit i gestió de l'estacionament tarifat amb horari limitat en la
zona de servei del Port de Pollença.

Entitat: Ajuntament de Pollença.
Data: 28 de maig del 2011.

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d e Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5671/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Turisme
Sènior Europa. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

És difícil valora l'impacte ja que ens trobam en una fase en
què només hi ha candidatures presentades, però no destinacions
seleccionades. En tot cas, el model de turisme sènior el gestiona
directament SEGITTUR amb tots els municipis.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5768/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei
del tren i metro (II). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

Per tal de solucionar el problema, SFM va mobilitzar tots els
mitjans tècnics i humans de què disposava, és a dir, personal
tècnic propi i les brigades de manteniment d'instalAlacions
associades a l'electrificació, de manteniment de serveis generals,
de manteniment de comunicació i de manteniment de
senyalització. Es varen posar en servei els grups electrògens de
què disposa SFM a la UIB, el que va permetre moure els trens
a velocitats reduïdes fins andanes.

A més a més, es va comptar amb la colAlaboració de la
brigada d'avaries de l'empresa ENDESA Distribución Eléctrica.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5895/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost SFM.
(BOPIB núm. 56 de 19 de juliol de 2012).

Quin pressupost destina actualment SFM al manteniment
i seguretat de les vies del tren?

El pressupost assignat al manteniment i conservació de les
infraestructures de Serveis Ferroviaris de Mallorca , d'acord
amb les adjudicacions dels contractes oberts licitats amb aquest
objecte, puja a 2.953.729,53 euros anuals, IVA exclòs. Aquest
pressupost queda desglossat a la següent manera:

-Exp: CO-33/09
Contracte: Manteniment del camp de grups electrògens per

donar serveis les instalAlacions d'SFM
Import d'adjudicació: 84.490,00 euros.

-Exp: CO-02/11
Contracte: Manteniment integral dels sistemes de detecció,

alarma i extinció d'incendis pertanyents a les instalAlacions
d'SFM

Import d'adjudicació: 50.463,28 euros.

-Exp: CO-04/11
Contracte: Conservació i manteniment  dels equips de

climatització, renovació i evacuació d'aire en les instalAlacions
d'SFM.

Import d'adjudicació: 142.852,33 euros

Exp: CO-06/11
Contracte: Manteniment integral de les instalAlacions

associades a l'electrificació de la xarxa ferroviària i
metropolitana d'SFM

Import d'adjudicació: 480.177,25 euros.

-Exp: CO-08/11
Contracte: Serveis de conservació i manteniment integral

dels serveis comuns de les instalAlacions d'SFM
Import d'adjudicació: 360.000,00 euros.

-Exp: CO-11/11
-Contracte: Manteniment preventiu i correctiu dels equips

elevadors, ascensors i escales mecàniques de les instalAlacions
gestionades per SFM

Import d'adjudicació: 269.680,43 euros.

-Exp: CO-12/11
Contracte: Manteniment i conservació de la xarxa de tren i

metro d'SFM
Import d'adjudicació: 836.123,33 euros.

-Exp: 13/11
Contracte: Manteniment integral dels sistemes de

senyalització, seguretat i passos a nivell de les línies Palma-
Enllaç, Enllaç-Sa Pobla, Enllaç-Manacor i la línia metropolitana
Palma-UIB d'SFM

Import: 513.942,91 euros.

-Exp: 14/11 
Contracte: Manteniment integral de sistemes i

comunicacions d'SFM.
Import d'adjudicació: 216.000,00 euros.

Tots aquests contractes pretenen la realització del
manteniment preventiu, conductiu, normatiu i correctiu adients
per a la millor conservació de la infraestructura, superestructura
i instalAlacions que conformen les línies de Serveis Ferroviaris
de Mallorca, atenent de manera prioritària aquells aspectes
relacionats amb la seguretat dels treballadors i viatgers del
ferrocarril.

A més a més, es destinen 784.797,53 euros, IVA exclòs, al
contracte de seguretat i vigilància de les instalAlacions d'SFM i
685.525,33 euros, IVA exclòs, al contracte de neteja de les
dependències, instalAlacions i unitats de tren d'SFM.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5922/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (I). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
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Relació de les persones acomiades de l'IBABSA,
especificant les seves funcions.

La relació de persones que ocupaven els llocs de feina
amortitzats a IBABSA és la següent:

RTL núm. 53. Tècnic superior. Lluïsa Sola i Bauzá.
RTL núm. 17. Tècnic grau mitjà. José Manuel Fernández i

Zapata.
RTL núm. 4. Tècnic superior. Catalina Aguiló i Monjo.
RTL núm. 10. Administratiu. Rosa Carbó de la Hera.
RTL núm.60. Auxiliar Administrativa. Míriam Hernández

i García.
RTL núm.6. Tècnic superior. David Borrás i Borrás.
RTL. núm.57. Tècnic superior. Catalina Vidal i Bonet.
RTL núm. 46. Tècnic esp. laboratori. Elena Rosselló i

García.
RTL núm. 30. Tècnic esp. laboratori. Antònia Llompart i

Bibiloni.
RTL núm. 26. Tècnic laboratori. Purificación Jiménez i

Martín.
RTL núm. 5. Tècnic superior. José Manuel Alanzor i Puente.
RTL núm. 56. Tècnic esp. laboratori. J. Salvador Vicens i

Rodríguez.
RTL núm. 42. Tècnic superior. Cristina Reolid i Rosselló.
RTL núm. 33. Tècnic esp. laboratori. Laura Oliver i Tárraga.
RTL núm. 11. Tècnic superior. Josep Cerdà i Mulet.
RTL núm. 21. Auxiliar administratiu. Magdalena Gelabert

i Rigo.
RTL núm. 9. Tècnic de grau mitjà. José Calero i

Casasnovas.
RTL núm. 61. Tècnic de grau mitjà. Mercè Avellan i Canal.
RTL núm. 7. Administratiu. Catalina Bosch i Coll.
RTL núm. 20. Tècnic superior. Maria Jesús Garmón i Pons.
RTL núm. 52. Tècnic superior. Francisco J. Serra.
RTL núm. 51. Administrativa. Francisca Serra i Ramón.

Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5924/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (III). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

Les places amortitzades resulten d'haver esdevingut
innecessàries. Es realitzen totes les funcions de manera és eficaç
i eficient.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 5925/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (IV). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

A l'illa d'Eivissa s'han amortitzat dues places ocupades per
dos treballadors.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5926/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (V). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

A l'illa de Menorca s'han amortitzat quatre places ocupades
per quatre treballadors..

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 5927/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (VI). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

Després de les amortitzacions realitzades a la delegació
d'IBABSA a Menorca aquesta delegació disposa d'un total de
sis treballadors.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5928/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (VII). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

A l'illa d'Eivissa no hi ha cap treballador d'IBABSA.
Actualment els serveis a Eivissa es donen des de la seu central
d'IBABSA a Mallorca.
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Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5929/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (VIII). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

A l'illa de Menorca s'estan donant els mateixos serveis d'una
manera més eficaç i eficient.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5930/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a acomiadaments
IBABSA (IX). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

Es continuaran prestant els serveis de manera més eficaç i
eficient.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6683/12, del Grup Parlamentari Socialista,

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2012, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE
núm. 3743/11, relativa a inici de les obres del Parc Bit de
Menorca (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011); i
n'acorda la inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió
plenària.

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les

InterpelAlacions RGE núm. 5737/12 i 6562/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
6667/12 i 6711/12, del Grup Parlamentari Socialista i del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
respectivament, i, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda que les interpelAlacions
esmentades, relatives a política en matèria educativa (BOPIB
núm. 56, de 19 de juliol d'enguany) i a inici del curs escolar
2012-2013 (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre d'enguany),
siguin tramitades per aquest procediment.

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

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans per a la Proposició no de llei RGE núm. 1363/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
6712/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca i  acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a reforma laboral (BOPIB núm. 36, de 9 de març
d'enguany) es tramiti davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

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

C)
Retirada de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 4900/12 a 4913/12 i 5738/12 a
5744/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de setembre de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
6668/12 a 6682/12, presentats per diversos diputats del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple següents,
publicades als BOPIB núm. 51, de 15 de juny, i 56, de 19 de
juliol d'enguany:

• RGE núm. 4900/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, relativa a amnistia fiscal. 

• RGE núm. 4901/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, relativa a índex de pobresa.

• RGE núm. 4902/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
relativa a efectes del rescat financer.

• RGE núm. 4903/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, relativa a confiança en l'economia.

• RGE núm. 4904/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, relativa a índex de producció industrial a les Illes
Balears.

• RGE núm. 4905/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, relativa a situació econòmica dels
ciutadans de les Illes Balears.

• RGE núm. 4906/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, relativa a sistema de formació professional
dual.

• RGE núm. 4907/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relativa a ajudes a centres privats.

• RGE núm. 4908/12 i 5742/12 a 5744/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a dimissió després de mentir en sessió
plenària, a relació de llocs de feina per al personal docent,
a baixes del professorat i a programa PROA.

• RGE núm. 4909/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, relativa a assistència sanitària universal.

• RGE núm. 4910/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, relativa a finançament dels serveis dels consells
insulars.

• RGE núm. 4911/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relativa a dimissió o destitució del director gerent de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

• RGE núm. 4912/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, relativa a privilegis del personal de confiança del
president.

• RGE núm. 4913/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, relativa a pèrdua de banderes blaves.

• RGE núm. 5738/12 a 5741/12, de l'Hble. Sra. Diputada
Cristina Rita i Larrucea, relatives a vacances., a interins no
contractats, a cartes per a l'elecció de llengua i a crispació al
sector educatiu.

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

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans de les propostes de resolució que es puguin derivar
del Pla director de la cooperació al desenvolupament de les
Illes Balears 2012-2015. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oït el
parer de la Junta de Portaveus, i constituïda com a tal a la sessió
de dia 12 de setembre de 2012, acorda que les propostes de
resolució que es puguin derivar del Pla director de la cooperació
al desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015, presentat
pel Govern de les Illes Balears, s'han de tramitar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que per Resolució de la Presidència de dia 31 de maig
del 2012, comunicada per l'escrit amb RGS núm. 3247/2012, de
dia 31 de maig de 2012, la Sra. Francisca Oliver i Mataró fou
nomenada  personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular mentre duràs la baixa per maternitat de la
Sra. Margarita P. Coll i Fluxà i en substitució d’aquesta; amb
efectes econòmics i administratius des de dia 31 de maig de
2012.
                   

Atès que la baixa per maternitat de la Sra. Margarita P. Coll
i Fluxà ha finalitzat dia 2 de setembre 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. Francisca Oliver i Mataró, 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 2 de setembre
de 2012.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
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, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
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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 7 de setembre de 2012.
El president del Parlament de les Illes Balears:
Pere Rotger i Llabrés.



BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


