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Q) RGE núm. 7023/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places reduïdes
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U) RGE núm. 7027/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ensenyament
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V) RGE núm. 7028/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou institut
de Santa Eulària. 3025

X) RGE núm. 7066/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accessos als serveis
de l'estació de l'SFM de Sineu (I). 3025

Y) RGE núm. 7067/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accessos als serveis
de l'estació de l'SFM de Sineu (II). 3025

Z) RGE núm. 7068/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accessos als serveis
de l'estació de l'SFM de Sineu (III). 3025

AA) RGE núm. 7113/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a previsió d'incineració al PDS de RSU de Mallorca. 3025

AB) RGE núm. 7120/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a motius del
tancament de l'escoleta de la Conselleria de Presidència. 3026

AC) RGE núm. 7121/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre
d'usuaris de l'escoleta de la Conselleria de Presidència. 3026

AD) RGE núm. 7122/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alternativa
al tancament de l'escoleta de la Conselleria de Presidència. 3026

AE) RGE núm. 7123/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai de
l'escoleta de la Conselleria de Presidència. 3026

AF) RGE núm. 7124/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres i/o
reformes a la Conselleria de Presidència. 3026

AG) RGE núm. 7125/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les
obres, reformes o reestructuracions d'espai a la Conselleria de Presidència. 3026

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7315/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'assistència
tècnica als municipis. 3027

B) RGE núm. 7316/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades
"Getting Contacts". 3027

C) RGE núm. 7317/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a telèfon 012 al
Twitter. 3028

D) RGE núm. 7318/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat
laboral. 3028
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E) RGE núm. 7319/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de la
pràctica esportiva entre les persones discapacitades. 3028

F) RGE núm. 7320/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou BOIB
electrònic. 3028

G) RGE núm. 7321/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
de programes de cooperació territorial en educació. 3028

H) RGE núm. 7322/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència en
l'activitat inversora de la Llei de turisme. 3028

I) RGE núm. 7323/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions en
matèria d'aigua potable i clavegueram a l'illa de Formentera. 3029

J) RGE núm. 7324/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe de
la Fundació d'estudis d'economia aplicada. 3029

K) RGE núm. 7327/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncia de
professors per part dels seus alumnes. 3029

L) RGE núm. 7328/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mesa
d'alcaldes pel turisme. 3029

M) RGE núm. 7330/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alerta vermella.
3029

N) RGE núm. 7331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestacions
per dependència. 3029

O) RGE núm. 7332/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la cartera
de serveis. 3030

P) RGE núm. 7342/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a PGE 2013. 3030

Q) RGE núm. 7343/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a atenció a la dependència. 3030

R) RGE núm. 7349/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
econòmica del Govern. 3030

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 7010/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a declaració de servei públic per a vols entre Menorca i Madrid. 3031

B) RGE núm. 7012/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a places de personal funcionari i laboral a la passada legislatura. 3031

C) RGE núm. 7014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a sector públic instrumental. 3032

D) RGE núm. 7105/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears, 2. 3032

E) RGE núm. 7106/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears. 3032
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de setembre de 2012, aprovà la Llei de mesures tributàries
per a la reducció del dèficit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES PER A LA
REDUCCIÓ DEL DÈFICIT DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Ateses les greus dificultats de la Hisenda pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per atendre
adequadament les obligacions que es deriven de la prestació
dels serveis bàsics en exercici de les seves competències, i atesa
la imperiosa necessitat de reduir l’elevat dèficit públic de la
comunitat autònoma per poder complir els objectius que va
establir el Consell de Política Fiscal i Financera dia 6 de març
de 2012, cal adoptar urgentment noves mesures
-complementàries de les ja adoptades en el Decret llei 6/2011,
de 2 de desembre, de mesures tributàries urgents- amb la
finalitat d’augmentar els ingressos públics, en la mesura que ho
permeti la capacitat normativa en matèria tributària de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc que
estableixen la Constitució Espanyola, l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears i la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes. ParalAlelament,
també cal establir beneficis fiscals que, a més d’incentivar el
desenvolupament econòmic de manera immediata, contribueixin
indubtablement a reduir la despesa pública sanitària.

Concretament, sota els principis de capacitat econòmica,
igualtat i progressivitat que han d’inspirar el sistema tributari,
i d’acord amb la Llei 28/2010, de 16 de juliol, de règim de
cessió de tributs de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de fixació de l’abast i les condicions de la cessió, i
amb la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el
sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim
comú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries, s’exerceixen determinades
competències normatives sobre els tributs estatals cedits
següents: impost sobre la renda de les persones físiques, impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
impost sobre la venda minorista de determinats hidrocarburs,
impost especial sobre determinats mitjans de transport i taxa
fiscal sobre el joc. A més, es regulen normes de gestió
específiques del procediment per a la taxació pericial
contradictòria i per a la presentació de les escriptures de
cancelAlació hipotecària.

D’aquesta manera, aquesta llei s’articula en dos capítols. El
capítol I està dedicat als tributs cedits, i es divideix en quatre
seccions en funció de l’impost regulat. Així, la secció 1a, sobre
l’impost sobre la renda de les persones físiques (article 1),
regula una nova deducció autonòmica per a despeses en primes
d’assegurances individuals de salut, que, si bé implica de
manera immediata una menor recaptació inicial en concepte
d’aquest impost, també ha d’implicar una reducció de la despesa
sanitària per raó de l’ús més elevat que previsiblement faran
aquestes persones de la sanitat privada i, fins i tot, un augment
net de la recaptació impositiva global a favor de la comunitat
autònoma, per raó del potencial creixement de l’activitat
d’aquest sector de l’assegurança privada.

La secció 2a, relativa a l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, regula el tipus de
gravamen aplicable a les transmissions oneroses de determinats
béns mobles (article 2).

La secció 3a es dedica a l’impost sobre la venda minorista
de determinats hidrocarburs (article 3) i, tal com també han fet
la majoria de comunitats autònomes, per primera vegada es
regula a les Illes Balears el tipus de gravamen autonòmic
respecte de les benzines, el gasoil d’ús general, el fueloil i el
querosè d’ús general.

La secció 4a, sobre l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport (article 4), regula també per primera vegada
a les Illes Balears el tipus de gravamen d’aquest impost, però
només per als mitjans de transport que emeten més CO2
inclosos en l’epígraf 4t de l’article 70.1 de la Llei 38/1992, de
28 de desembre, d’imposts especials.

I mitjançant el capítol II (articles 5 a 7) es regulen normes de
gestió. En particular s’estableixen determinades especialitats del
procediment de taxació pericial contradictòria i l’exoneració de
l’obligació de presentar les escriptures de cancelAlació
hipotecària per part dels subjectes passius de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Per acabar, la part final s’estructura en tres disposicions
addicionals, una de transitòria, una altra de derogatòria i cinc
disposicions finals. Les disposicions addicionals regulen el tipus
de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre les
vendes minoristes de determinats hidrocarburs; l’afectació al
finançament de la despesa sanitària dels rendiments derivats de
l’aplicació dels tipus de gravamen autonòmics de l’impost sobre
les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, i la
constitució de fiances per part de les empreses que operen en el
sector del joc, fiances que s’estenen a les obligacions
econòmiques resultants de la meritació de la taxa fiscal sobre el
joc, entre altres obligacions o responsabilitats en què pugui
incórrer l’empresa operadora en aquest sector d’activitat. I
mitjançant la disposició final primera s’incrementa el tipus de
gravamen aplicable a les transmissions oneroses de béns
immobles -inclosa la constitució o la transmissió de drets reals
d’ús o de gaudi sobre immobles- de valor més elevat, mitjançant
l’aplicació d’una tarifa progressiva, la qual cosa afavoreix, sens
dubte, el compliment del principi de progressivitat del sistema
tributari. La disposició final segona modifica la Llei 11/1998, de
14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. La disposició final
tercera modifica la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures
tributàries urgents. La disposició final quarta modifica la Llei
2/2012, de 4 d’abril, de suport als emprenedors i les
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emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa. La
disposició final cinquena estableix l’entrada en vigor de la
norma, sens perjudici de les regles particulars que es fixen en la
disposició transitòria única en funció de la meritació
-instantània o periòdica- de cada un dels tributs afectats per la
nova regulació.

Capítol I
Tributs cedits

Secció 1a
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 1 
Deducció autonòmica en concepte de despeses en primes
d’assegurances individuals de salut

1. S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del
15% de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici
en concepte de primes d’assegurances individuals de salut.

2. Perquè es pugui aplicar aquesta deducció cal que es
compleixin els requisits i les condicions que s’indiquen a
continuació:

a) Les persones contribuents i beneficiàries de l’assegurança
han de tenir residència a les Illes Balears i complir alguna de les
característiques personals següents:

1r. Ser membre d’una família nombrosa.
2n. Ser major de 65 anys.
3r. Patir una discapacitat amb un grau de minusvalidesa
igual o superior al 65%.

b) El contribuent no ha d’haver obtingut, durant l’exercici,
rendiments d’activitats econòmiques subjectes a l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

c) La suma de la base imposable general més la base
imposable de l’estalvi menys el mínim del contribuent i el
mínim per descendents no han de superar la quantia de 12.000
euros en cas de tributació individual, i 25.000 euros en cas de
tributació conjunta. No obstant això, en el cas de famílies
nombroses, aquests imports s’eleven a 24.000 euros en el cas de
tributació individual i a 36.000 en el supòsit de tributació
conjunta.

d) Només donen dret a deducció les despeses de primes
d’assegurances individuals únicament i exclusivament
destinades a cobrir despeses d’assistència sanitària. A aquest
efecte, no donen dret a deducció les primes vinculades
únicament a assistència dental, ni tampoc les abonades en
concepte d’assegurances privades derivades del règim de les
mutualitats de funcionaris o altres colAlectius.

e) A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es
poden tenir en compte els descendents membres de la família
nombrosa que, al seu torn, donin dret a la reducció prevista, en
concepte de mínim per descendents, en l’article 58 de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques. I, en el cas que els cònjuges membres
ascendents de la família nombrosa hagin optat per la tributació
individual i tenguin dret a la reducció prevista, en concepte de
mínim per descendents, en l’article 58 de la Llei 58/2006
esmentada, cadascun té dret a aplicar-se la meitat de la deducció
corresponent a les despeses derivades de primes d’assegurança
per membres descendents de la família nombrosa.

f) En el supòsit de família nombrosa, s’ha de tenir
reconeguda administrativament aquesta condició, en els termes
que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció
de les famílies nombroses.

3. L’incompliment dels requisits i les condicions a què es
refereix l’apartat 2 anterior comporta la pèrdua del benefici
fiscal, i el contribuent ha d’incloure en la declaració de l’impost
corresponent a l’exercici en què s’ha produït l’incompliment, la
part de l’impost que s’ha deixat de pagar com a conseqüència de
la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora
meritats.

Secció 2a
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats

Article 2
Tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses
de determinats béns mobles

El tipus de gravamen aplicable a les transmissions de
vehicles de turisme i de vehicles tot terreny que, segons la
classificació de preus mitjans de venda que estableix anualment
el ministeri competent en matèria d’hisenda mitjançant una
ordre, superin 15 cavalls de potència fiscal, és del 8%.

Secció 3a
Impost sobre les vendes minoristes de determinats

hidrocarburs

Article 3
Tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes
minoristes de determinats hidrocarburs

1. D’acord amb l’article 52 de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut
d’autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries,
el tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes
minoristes de determinats hidrocarburs, al qual es refereix
l’apartat 10, punt 3, de l’article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
és el següent:

a) Gasolines: 48 euros per 1.000 litres.
b) Gasoil d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.
c) Fueloil: 2 euros per tona.
d) Querosè d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.
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2. El tipus de gravamen establert en l’apartat anterior es pot
modificar mitjançant la llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma dins els límits que estableix la normativa
general aplicable.

Secció 4a
Impost especial sobre determinats mitjans de transport

Article 4
Tipus de gravamen en l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport

D’acord amb l’article 51 de la Llei 22/2009, en l’impost
especial sobre determinats mitjans de transport el tipus de
gravamen aplicable als mitjans de transport de l’epígraf 4t de
l’article 70.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts
especials, és del 16%.

Capítol II
Normes de gestió

Article 5
Taxació pericial contradictòria en l’impost sobre
successions i donacions

1. Pel que fa a la correcció del resultat obtingut en la
comprovació de valors mitjançant qualsevol dels mitjans que
preveu l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, en l’àmbit de l’impost sobre successions i
donacions, les persones interessades poden promoure la taxació
pericial contradictòria mitjançant una solAlicitud presentada en
el termini del primer recurs o reclamació interposats contra la
liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats
administrativament, o contra l’acte de comprovació de valors
degudament notificat.

En cas que la persona interessada estimi que la notificació
no conté l’expressió suficient de les dades i els motius tinguts
en compte per elevar els valors declarats i en denunciï l’omissió
en un recurs de reposició o en una reclamació
economicoadministrativa i es reservi el dret a promoure una
taxació pericial contradictòria, el termini al qual fa referència el
paràgraf anterior s’ha de comptar des de la data en què
esdevengui ferm en via administrativa l’acord que resolgui el
recurs o la reclamació interposats.

2. La presentació de la solAlicitud de taxació pericial
contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la, a la qual fa
referència l’apartat 1, determina la suspensió de l’executivitat
de la liquidació i del termini per interposar-hi un recurs o una
reclamació.

Article 6
Normes comunes del procediment de taxació pericial
contradictòria en els imposts sobre successions i donacions
i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats

La conselleria competent en matèria d’hisenda pot
determinar la remuneració màxima que s’ha de satisfer als perits
tercers que intervenguin en taxacions pericials contradictòries,
a fi que hi hagi informació pública suficient sobre els costs en
què poden incórrer les persones interessades en la tramitació
d’aquest procediment. 

Article 7
Escriptures de cancelAlació hipotecària

1. Als efectes del que disposen els articles 51 i 54 del text refós
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993,
de 24 de setembre, no és obligatori que els subjectes passius
presentin davant l’Agència Tributària de les Illes Balears les
escriptures públiques mitjançant les quals es formalitzi,
exclusivament, la cancelAlació d’hipoteques sobre béns
immobles, quan aquesta cancelAlació obeeixi al pagament de
l’obligació garantida i estiguin exemptes de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, d’acord
amb l’article 45.I.B).18 del text refós esmentat. En aquest sentit,
el que estableix l’article 51.1 d’aquest text refós s’entén
complert mitjançant la presentació de l’escriptura davant el
registre de la propietat. 

2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sens perjudici dels
deures notarials de tramesa de la informació relativa a les
escriptures, d’acord amb l’article 52 del text refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.

Disposició addicional primera
Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional
en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats
hidrocarburs

El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional
en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats
hidrocarburs, al qual es refereix l’apartat 6 bis de l’article 9 de
la Llei 24/2001, és de 48 euros per 1.000 litres.

Disposició addicional segona
Afectació dels rendiments derivats de l’aplicació del tipus
de gravamen autonòmic en l’impost sobre vendes
minoristes de determinats hidrocarburs

Els rendiments derivats de l’aplicació del tipus de gravamen
autonòmic en l’impost sobre les vendes minoristes de
determinats hidrocarburs queden afectats totalment al
finançament d’actuacions sanitàries incloses en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears. A aquest
efecte, al tancament de cada exercici, la conselleria competent
en matèria sanitària ha d’elaborar una memòria acreditativa
d’aquest aspecte.

Disposició addicional tercera
Constitució de fiances en matèria de joc

1. En els termes i les quanties que s’estableixin
reglamentàriament, les empreses operadores que facin activitats
relacionades amb el joc estan obligades a constituir fiances, que
queden afectades a totes les obligacions i les responsabilitats
econòmiques que es derivin de la comissió d’infraccions en
matèria de joc, de la manca de pagament dels tributs exigibles
en aquesta matèria i de qualsevol altra obligació de caràcter
econòmic a la qual hagin de respondre per imperatiu legal o
reglamentari.



BOPIB núm. 65 -  28 de setembre de 2012 3005

2. La manca de constitució de la fiança, com també la manca
d’actualització d’aquesta en el termini d’un mes comptador des
del requeriment que faci l’Administració, implica que la
persona o l’entitat interessada incorri en una causa de revocació
del títol habilitant.

Disposició transitòria única
Normes transitòries

1. El que disposen els articles 2 a 4, la disposició addicional
primera i la disposició final primera s’ha d’aplicar als fets
imposables meritats a partir de l’1 de maig de 2012.

2. El que disposa l’article 1 s’ha d’aplicar als fets imposables de
l’impost sobre la renda de les persones físiques meritats a partir
de l’1 de gener de 2012.

Disposició derogatòria única
Derogació de normes

Es deroguen el Decret Llei 4/2012, de 30 de març, i totes les
normes de rang igual o inferior que s’oposin a les disposicions
contingudes en aquesta llei o les contradiguin.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives

La lletra a) de l’article 13 de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives,
queda modificada de la manera següent:

“a) Com a regla general, el tipus mitjà que resulti
d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat
-si aquest darrer és superior al real- del bé immoble objecte
de transmissió o de constitució o cessió del dret real:

Valor total
immoble fins

a (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor
fins a (euros)

Tipus
aplicable (%)

0,00
300.000,01
500.000,01
700.000,01

0,00
21.000,00
37.000,00
55.000,00

300.000,00
500.000,00
700,000,00
en endavant

7
8
9

10

No obstant això, si el bé immoble és qualificable
urbanísticament conforme a la normativa aplicable com a
plaça de garatge, excepte en el cas de garatges annexos a
habitatges fins a un màxim de dos -en el qual s’aplica la
regla general anterior-, el tipus mitjà aplicable és el que
resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o
declarat -si aquest darrer és superior al real- del bé immoble
garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del
dret real:

Valor total
garatge fins a

(euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor
fins a (euros)

Tipus
aplicable (%)

0,00
30.000,01

0,00
2.100,00

30.000,00
en endavant

7
8

A l’efecte del que disposen els dos paràgrafs anteriors,
la quota íntegra s’ha de determinar aplicant el tipus mitjà
així obtingut a la base liquidable corresponent al subjecte

passiu. El tipus mitjà és el derivat de multiplicar per cent el
quocient resultant de dividir la quota obtinguda per
l’aplicació de les anteriors tarifes pel valor total de
l’immoble. El tipus mitjà s’ha d’expressar amb dos
decimals, i el segon decimal s’ha d’arrodonir per excés quan
el tercer decimal sigui superior a 5 i per defecte quan el
tercer decimal sigui igual o inferior a 5.”

Disposició final segona 
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les
Illes Balears

1. S’afegeix un nou capítol, el capítol XIII, en el títol V, de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la
redacció següent:

“Capítol XIII
Taxa per la tramitació de les solAlicituds d’avaluació per a
l’acreditació del professorat per part de l’Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears

Article 103 duotricies
Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
dels serveis inherents a la tramitació de les solAlicituds
normalitzades d’avaluació per a l’acreditació del professorat
per part de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears.

Article 103 tertricies
Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que
solAliciten l’avaluació de l’acreditació a què es refereix el fet
imposable.

Article 103 quatertricies
Quantia

1. L’import de la taxa és de 50,00 euros.

2. Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import de la
taxa:

a) Les persones que es troben en situació d’atur.
b) Les persones que pertanyen a famílies nombroses.
c) Les persones que tenen un grau de discapacitat igual

o superior al 33%.
Aquests supòsits no són acumulables.

Article 103 quintricies
Meritació i pagament

1. La taxa es merita quan es presenti la solAlicitud
d’avaluació corresponent, d’acord amb el que disposa
l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la
presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al
temps de la presentació de la solAlicitud d’avaluació de
l’acreditació.”

2. S’afegeix un nou capítol, el XLV, en el títol VI de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció
següent:

“Capítol XLV
Taxa per la prestació de serveis derivada de la reserva de
boies d’ancoratge en el Parc nacional maritimoterrestre de
l’arxipèlag de Cabrera

Article 343 septies

1r. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
de serveis per part de l’entitat Espais de Natura Balear
derivada de la reserva de boies d’ancoratge en el Parc
nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera,
emparada per l’autorització pertinent.

2n. Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones
físiques, jurídiques i les entitats a què es refereix l’article
35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària, que solAlicitin l’autorització corresponent per a la
realització de les activitats a què es refereix el fet imposable.

3r. Quantia

1. La quota tributària d’aquesta taxa es fixa d’acord amb les
tarifes següents:

A. Ancoratge de l’1 d’octubre al 30 d’abril:
A.1. Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o
menys d’eslora): 7,5 i/dia
A.2. Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins
a 15 metres d’eslora): 12 i/dia
A.3. Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i
fins a 20 metres d’eslora): 21 i/dia
A.4. Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i
fins a 35 metres d’eslora): 64,5 i/dia

B. Ancoratge de l’1 de maig al 30 de setembre:
B.1. Boia blanca (per a embarcacions de 12 metres o
menys d’eslora): 15 i/dia
B.2. Boia groga (per a embarcacions de més de 12 i fins
a 15 metres d’eslora): 24 i/dia
B.3. Boia taronja (per a embarcacions de més de 15 i
fins a 20 metres d’eslora): 42 i/dia
B.4. Boia vermella (per a embarcacions de més de 20 i
fins a 35 metres d’eslora): 129 i/dia

2. En el cas que es reservi una boia de capacitat superior a
l’eslora de l’embarcació, l’import de la tarifa serà el
corresponent a la boia objecte de la reserva.

Excepcionalment, i d’acord amb els criteris que fixi
l’òrgan gestor dels sistemes d’ancoratge, es podrà atorgar
una autorització especial, prèvia justificació, per a
embarcacions de més de 35 metres d’eslora. En aquest cas,

la tarifa aplicable serà la màxima, és a dir, la tarifa establerta
en el punts A.4 i B.4 de l’apartat 1 anterior.

4t. Meritació i pagament

1. La taxa es merita quan es presenti la solAlicitud de reserva
de boies d’ancoratge, d’acord amb el que disposa l’article
10.1 de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant la
presentació i l’ingrés de l’autoliquidació corresponent, al
temps de la presentació telemàtica de la solAlicitud de
reserva de boies d’ancoratge.

5è. Devolució

La cancelAlació de la reserva, quan es faci amb una
antelació mínima de tres dies, implicarà la devolució del
50% de l’import de la quota tributària. Aquesta cancelAlació
s’ha de fer per via telemàtica, amb indicació de totes les
dades que, a aquest efecte, s’estableixin per l’òrgan gestor
dels sistemes d’ancoratge.

Les cancelAlacions de les reserves que no verifiquin totes
les condicions a què es refereix el paràgraf anterior no
donaran lloc a cap tipus de devolució de la taxa
corresponent.”

Disposició final tercera
Modificacions de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures
tributàries urgents

1. L’apartat 3 de l’article 3 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de
mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera
següent:

“3. El cessament efectiu de l’activitat o la baixa en el cens
d’empresaris, professionals i retenidors, abans de complir
l’any natural necessari per aplicar la deducció, determina la
pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha d’incloure en
la declaració de l’impost corresponent a l’exercici en què
s’ha produït l’incompliment la part de l’impost que s’ha
deixat de pagar com a conseqüència de la deducció
practicada, juntament amb els interessos de demora
meritats.”

2. L’apartat 3 de l’article 4 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de
mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera
següent:

“3. L’incompliment dels requisits i les condicions
establertes en les lletres a), c), e) i f) de l’apartat 2 anterior
comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el contribuent ha
d’incloure en la declaració de l’impost corresponent a
l’exercici en què s’ha produït l’incompliment la part de
l’impost que s’ha deixat de pagar com a conseqüència de la
deducció practicada, juntament amb els interessos de
demora meritats.”
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3. L’apartat 2 de l’article 18 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de
mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera
següent:

“2. La bonificació s’aplica, en tot cas, a les liquidacions
trimestrals corresponents al quart trimestre de l’exercici o,
si s’escau, als immediatament anteriors, fins a permetre
l’aplicació total del seu import.”

4. La lletra a) de l’apartat 1 de l’article 19 de la Llei 3/2012, de
30 d’abril, de mesures tributàries urgents, queda modificada de
la manera següent:

“a) Només es poden beneficiar de la bonificació un 10%
de les màquines de tipus B o recreatives amb premi que
estiguin instalAlades en la data de meritació del tribut, en
cada local o sala. A l’efecte del càlcul d’aquest percentatge,
la xifra de màquines resultant de l’aplicació del coeficient
s’ha d’arrodonir per excés o per defecte a la unitat més
pròxima, si bé en cas d’obtenir-se una quantitat la darrera
xifra de la qual sigui exactament la meitat de la unitat,
l’arrodoniment s’ha de fer a la unitat inferior. Així mateix,
en el supòsit de coexistir en el mateix local o sala màquines
amb interconnexió i sense interconnexió, el benefici fiscal
s’aplica sobre les màquines sense interconnexió.”

5. L’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de
mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera
següent:

“1. S’aplica una bonificació del 8,5% de la quota aplicable
a les màquines de tipus B de l’exercici de 2012 que no
estiguin instalAlades en sales de bingo, en sales de joc tipus
B o mixtes, i en casinos, sempre que el subjecte passiu
mantengui com a mínim el 90% del nombre de màquines
instalAlades dia 1 de gener de 2012, en relació amb les que
estiguin instalAlades dia 1 de gener de 2011. En tot cas, el
subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions
fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.”

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport als
emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i
mitjana empresa

L’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de
suport als emprenedors i les emprenedores i a la micro, petita i
mitjana empresa, queda modificat de la manera següent:

“2. Es consideren emprenedores les persones físiques o
jurídiques que estan iniciant o ja han iniciat, en un temps no
superior a dos anys, una activitat econòmica en el territori de
les Illes Balears, sempre que no superin els paràmetres de la
condició de mitjana empresa.”

Disposició final cinquena
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 18 de setembre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.

El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6615/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en llistes d'espera.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social, Antoni Mesquida
i Ferrando.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Vicenç Thomàs i
Antoni Mesquida.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6701/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora de l'ocupació laboral.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6702/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a augment de l'IVA. (BOPIB núm. 62, de 7
de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6961/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la recaptació
tributària de la CAIB el 2012. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6825/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Duran i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajudes per fomentar
l'ocupació. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de
setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6833/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a implantació de la Red Tetra i
TDT a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6838/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a femer d'Europa. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6839/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cremar fems de fora. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6843/12,
de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a targeta sanitària individual. (BOPIB núm. 63, de 14 de
setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6826/12,
de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de lloguer 2012. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de
setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6832/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a esportistes d'alt nivell. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6836/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a crisi i discapacitats. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6837/12,
de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualitat de la sanitat pública.
(BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6834/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a petites i mitjanes empreses.
(BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18

de setembre de 20112, debaté la Pregunta RGE núm. 6841/12,
de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Validació del Decret Llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual

es modifica el Decret 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 altres institucions autonòmiques, i s'estableixen
mesures addicionals per garantir l'estabilitat pressupostària i
fomentar la competitivitat.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de setembre de 2012, validà per 33 vots a favor, 25 en contra i
cap abstenció, el decret llei esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de setembre de 2012.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2012, aprovà
les Resolucions derivades del debat de l'escrit RGE núm.
3781/12, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es
tramet l'Informe 70/2012, del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

a continuar treballant per aconseguir l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i de dèficit públic marcat per a l'any 2012.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar amb la política de no gastar més del que s'ingressa,
amb l'objectiu que no es tornin a produir els impagaments a
proveïdors, tal i com va començar a succeir l'exercici de 2010.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar treballant en la reducció del sector públic
instrumental, tal i com recomana l'informe de la Sindicatura de
Comptes.

4. El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat
del contingut de l'Informe 70/2012, del Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2010, tramès per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s'hi contenen."

A la seu del Parlament, a 18 de setembre de 2012.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2012, aprovà
les Resolucions derivades del debat de  l'escrit RGE núm.
5931/12, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es
tramet l'Informe 71/2012, sobre el procediment de contractació
de la jardineria de l'Empresa Funerària Municipal, SA de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2008.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)  
"1. El Parlament de les Illes Balears constata que la

contractació de la jardineria de l’empresa Funerària Municipal,
SA de l’Ajuntament de Palma amb l’empresa Jardins de
Tramuntana, corresponent a l’exercici 2008, és ilAlegal.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que, a l’Informe
71/2012, emès per la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, relatiu al procediment de contractació de la jardineria
de l’empresa Funerària Municipal, SA de l’Ajuntament de
Palma, corresponent a l’exercici 2008, consten reflectides, entre
d’altres, les següents irregularitats:

a) Manca d’informació i documentació econòmica i tècnica
en relació amb les diferents ofertes. No consta a l’expedient
l’esmentada documentació, llevat de la del mateix adjudicatari,
la qual fou retornada indegudament als licitadors, com tampoc
no hi figura cap tipus de document a partir del qual es puguin
extreure les valoracions. 
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b) Incompliment del principi de legalitat en el procediment:
• No es va exigir la classificació per participar per raó de
la quantia, tot i l’advertència de l’interventor.
• Incompliment de la publicació preceptiva de la licitació
al DOUE.
• Formulació de forma genèrica dels criteris de
l’adjudicació, sense precisar la seva elecció i valoració.
• Falta d’exigència de documentació prèvia. Així hi
manquen, entre d’altres:

i. Estudi de les necessitats a satisfer, idoneïtat de
l’objecte, insuficiència de mitjans propis, preu estimat i
adequació dels preus al mercat.
ii. Informe justificatiu del procediment i dels criteris
d’adjudicació.
iii. Document que asseguri la disponibilitat de recursos
financers suficients.
iv. Informe sobre legalitat del procediment.

c) Contingut dels plecs. No consten ni diligenciats ni
reproduïts a l’Acta d’Aprovació. Es qualifica el contracte com
de naturalesa administrativa no sent aplicable doncs a l’EFM i
tampoc no es tenen en compte les recomanacions prèvies de
l’interventor.

d) Respecte de l’exclusió, la selecció i l’adjudicació:
a. No consten suficientment detallades perquè es varen
excloure dues ofertes presentades.
b.  ’empresa Jardins de Tramuntana aporta els seus
comptes anuals dels darrers tres anys que reflecteixen
pèrdues, intentant amb aquests comptes justificar la seva
solvència econòmica.
c. No consta cap document que certifiqui la data de recepció
d’ofertes, ni cap que asseguri la integritat de les ofertes
presentades i la seva recepció dins el termini.

e) Respecte de la formalització, no consta còpia dels plecs
signats per l’adjudicatari ni còpia de la seva oferta presentada.
A més es va trametre la copia certificada del contracte a la
Sindicatura de Comptes fora del termini dels tres mesos
següents a la formalització.

f) Respecte dels criteris d’adjudicació, tot i l’advertència de
l’interventor, es varen introduir criteris subjectius de valoració
que tenien prevalença damunt els objectius.

g) Respecte de la puntuació de les ofertes, no consta cap
informe on es valorin les propostes, ni justificació de la
puntuació atorgada, ni motivació.

3. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud de la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sra. Francesca Lluch
Armengol, atesa la manca d’explicacions, ni tan sols en seu
parlamentària, donats els interessos de caire particular que
l’afecten.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament de
Palma que, a la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, iniciï expedient informatiu intern per
determinar les possibles responsabilitats derivades de les
irregularitats de l’esmentat contracte."

A la seu del Parlament, a 18 de setembre de 2012.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4269/12, relativa a infraestructures mínimes en
sanitat i educació a l'illa d'Eivissa, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

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

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5441/12, relativa a servei de traducció judicial a les
Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Justícia, a través de la Gerència Territorial, a reforçar el servei
de traductors per tal de garantir un adequat i òptim servei de
traducció en els processos judicials tramitats a les Illes Balears."
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A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5943/12, relativa a conservació i desenvolupament
socioeconòmic dels espais naturals, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a elaborar amb els criteris esmentats a la part
expositiva(*) un Pla de Conservació i desenvolupament
socioeconòmic dels espais naturals de les Illes Balears.

(*) Els criteris esmentats figuren publicats al BOPIB núm. 56,
pàg. 2666, de 19 de juliol de 2012, relatiu a la Proposició no de
llei RGE núm. 5943/12, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a conservació i desenvolupament
socioeconòmics dels espais naturals.”

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 6379/12, relativa a protecció de les praderies de
posidònia i canvi climàtic, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

D)

"• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir les mesures oportunes per protegir al màxim
les nostres praderies de posidònia i a requerir el suport d’altres
administracions.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Agricultura i Medi Ambient que l’Estratègia espanyola de
canvi climàtic i energies netes fins a 2020 reconegui la
posidònia balear com a embornal de CO2, al mateix nivell
d’importància que les masses forestals terrestres.

• El Parlament de les Illes Balears insta a la UE i els organismes
internacionals, a través del Govern de l’Estat, a la creació de
mecanismes de finançament per garantir la preservació de les
praderies de posidònia com a mecanisme de compensació
d’emissions de CO2.”

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme  del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de setembre de 2012, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 5948/12, relativa a
premi CEPET, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

E)
“El Parlament dels Illes Balears dóna el seu suport i felicita

el Govern Balear per la seva gestió innovadora del nou rol
turístic dels batles en matèria de turisme, que l’ha fet
mereixedor d’un premi en el primer any de govern.”

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
El secretari de la comissió:
José Mª Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre
de 2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 5946/12, relativa a utilització de nens i nenes
soldat, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

F)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a incloure, dins de l’agenda política de Cooperació
Internacional, el tema de la Utilització de Nens i Nenes Soldat
com una qüestió prioritària contra la qual s’ha de lluitar,
promovent tractats i acords que abordin aquesta qüestió en la
seva prevenció, ja que és una pràctica que constitueix una greu
violació dels drets humans, i establint programes en la
rehabilitació i la reintegració dels menors que han estat víctimes
del reclutament per a conflictes armats."

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3445/12, relativa a reformes per millorar les instalAlacions del
CEIP Sant Jordi, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

G)
“El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió de

la Conselleria d’Educació de realitzar, abans d’acabar l’any
2012, les obres necessàries per renovar la instalAlació elèctrica
del CEIP Sant Jordi."

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
5951/12, relativa a capacitació del professorat en
l'aprenentatge i l'ensenyament de la llengua estrangera, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

H)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a configurar un programa formatiu en alguna llengua de
la Unió Europea adreçat al professorat que el capaciti per a
l’ensenyament de les diferents assignatures d’acord amb els
requisits dels diferents plans d’estudi."

A la seu del Parlament, 25 de setembre de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6879/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programes de debat. (BOPIB núm. 64, de
21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6881/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compliment dels acords i
convenis. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6890/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de les audiències.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6882/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programació de la propera
temporada. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6894/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajust pressupostari a la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6896/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programació estival. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6898/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a confecció de les notícies a
IB3. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6880/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a model de gestió. (BOPIB núm. 64, de 21
de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6882/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a servei públic d'IB3 Ràdio.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6891/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesa audiovisual. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6893/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya publicitària Forta.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6895/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a futur dels drets esportius
contrets. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2012, rebutjà
les Propostes de resolució del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del debat de l'escrit RGE núm. 5931/12, de la
Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe
71/2012, sobre el procediment de contractació de la jardineria
de l'Empresa Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de
Palma corresponent a l'exercici 2008 (publicades en aquest
BOPIB).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de setembre de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre
de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  3764/12,
dels Grups Parlamentaris Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a manteniment de la Fundació Memòria
Democràtica. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  3443/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció de l'administració
educativa als centres que tenen més alumnat nouvingut. (BOPIB
núm. 47, de 18 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i

benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre les línies
d'actuació de la conselleria pel que queda de legislatura i
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves  àrees de responsabilitat (RGE
núm. 5820/12 i 6017/12).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de setembre de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social, qui, acompanyat de la cap de Gabinet, de la cap de
Premsa, de la directora general d'ib-salut, del director general de
Gestió Econòmica i Farmàcia i del director general de Salut
Pública i Consum, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat  de l'escrit RGE núm. 2274/12, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet la
Memòria anual i la liquidació del pressupost de la Sindicatura
corresponent a l'exercici 2011.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2012, es va
debatre l'escrit esmentat tramès per la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Rebuig dels escrits RGE núm. 1923/12 i 2493/12 del Grup

Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2012, rebutjà, per 5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció,
els escrits esmentats, mitjançant els quals se solAlicitava la
recaptació de la presència del conseller de Presidència per tal
d'informar sobre la reorganització sector públic instrumental i
sobre la primera fase del projecte de reestructuració del
denominat sector públic instrumental de la comunitat autònoma
que contempla l'acomiadament de 400 treballadors.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4270/12.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de setembre
de 2012, es retirà la proposició no de llei esmentada, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a desnonament de les
oficines del Consell Consultiu (BOPIB núm. 50, de 8 de juny
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 3898/12.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 de setembre de 2012, s'ajornà per a
una propera sessió la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per tal de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en
temporada d'hivern (BOPIB núm. 49, d'1 de juny d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3896/12.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de setembre
de 2012, es retirà la proposició no de llei esmentada, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consejo Territorial
del Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Del Grup Parlamentari Popular, derivades del debat de
l'escrit RGE núm. 3781/12, de la Sindicatura de Comptes,
mitjançant el qual es tramet l'Informe 70/2012, del Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2010. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 18 de setembre de 2012).

Del Grup Parlamentari Socialista, derivada del debat de
l'escrit RGE núm. 3781/12, de la Sindicatura de Comptes,
mitjançant el qual es tramet l'Informe 70/2012, del Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2010. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 18 de setembre de 2012).

Del Grup Parlamentari Popular, derivades del debat de
l'escrit RGE núm. 5931/12, de la Sindicatura de Comptes,
mitjançant el qual es tramet l'Informe 71/2012, sobre el
procediment de contractació de la jardineria de l'Empresa
Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma
corresponent a l'exercici 2008. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 18 de setembre de 2012).

Del Grup Parlamentari Socialista, derivades del debat de
l'escrit RGE núm. 5931/12, de la Sindicatura de Comptes,
mitjançant el qual es tramet l'Informe 71/2012, sobre el
procediment de contractació de la jardineria de l'Empresa
Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma
corresponent a l'exercici 2008. (Mesa de la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts de 18 de setembre de 2012).

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

A)
D'acord amb el que es preveu als articles 182 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat de l'escrit RGE núm. 3781/12, de
la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es tramet
l'Informe 70/2012, del Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2010.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar treballant per aconseguir l'objectiu d'estabilitat
pressupostària i de dèficit públic marcat per a l'any 2012.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar amb la política de no gastar més del que s'ingressa,
amb l'objectiu que no es tornin a produir els impagaments a
proveïdors, tal i com va començar a succeir l'exercici de 2010.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
continuar treballant en la reducció del sector públic
instrumental, tal i com recomana l'informe de la Sindicatura de
Comptes.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

B)
D'acord amb el que es preveu l'article 180 del  Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta les següents propostes de resolució derivades
del debat de l'escrit RGE núm. 3781/12, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 70/2012, del
Compte General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2010.

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 70/2012, del Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l'exercici 2010, tramès per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s'hi contenen.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

C)
D'acord amb el que es preveu als articles 182 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta les següents propostes de
resolució derivades del debat de l'escrit RGE núm. 5931/12, de
la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es tramet
l'Informe 71/2012, sobre el procediment de contractació de la
jardineria de l'Empresa Funerària Municipal, SA de
l'Ajuntament de Palma corresponent a l'exercici 2008. 

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la
contractació de la jardineria de l’empresa Funerària Municipal,
SA de l’Ajuntament de Palma amb l’empresa Jardins de
Tramuntana, corresponent a l’exercici 2008, és ilAlegal.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que, a
l’Informe 71/2012, emès per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, relatiu al procediment de contractació de la
jardineria de l’empresa Funerària Municipal, SA de
l’Ajuntament de Palma, corresponent a l’exercici 2008, consten
reflectides, entre d’altres, les següents irregularitats:

a) Manca d’informació i documentació econòmica i tècnica
en relació amb les diferents ofertes. No consta a l’expedient
l’esmentada documentació, llevat de la del mateix adjudicatari,
la qual fou retornada indegudament als licitadors, com tampoc
no hi figura cap tipus de document a partir del qual es puguin
extreure les valoracions. 
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b) Incompliment del principi de legalitat en el procediment:
• No es va exigir la classificació per participar per raó de
la quantia, tot i l’advertència de l’interventor.
• Incompliment de la publicació preceptiva de la licitació
al DOUE.
• Formulació de forma genèrica dels criteris de
l’adjudicació, sense precisar la seva elecció i valoració.
• Falta d’exigència de documentació prèvia. Així hi
manquen, entre d’altres:

i. Estudi de les necessitats a satisfer, idoneïtat de
l’objecte, insuficiència de mitjans propis, preu estimat i
adequació dels preus al mercat.
ii. Informe justificatiu del procediment i dels criteris
d’adjudicació.
iii. Document que asseguri la disponibilitat de recursos
financers suficients.
iv. Informe sobre legalitat del procediment.

c) Contingut dels plecs. No consten ni diligenciats ni
reproduïts a l’Acta d’Aprovació. Es qualifica el contracte com
de naturalesa administrativa no sent aplicable doncs a l’EFM i
tampoc no es tenen en compte les recomanacions prèvies de
l’interventor.

d) Respecte de l’exclusió, la selecció i l’adjudicació:
a. No consten suficientment detallades perquè es varen
excloure dues ofertes presentades.
b.  ’empresa Jardins de Tramuntana aporta els seus
comptes anuals dels darrers tres anys que reflecteixen
pèrdues, intentant amb aquests comptes justificar la seva
solvència econòmica.
c. No consta cap document que certifiqui la data de recepció
d’ofertes, ni cap que asseguri la integritat de les ofertes
presentades i la seva recepció dins el termini.

e) Respecte de la formalització, no consta còpia dels plecs
signats per l’adjudicatari ni còpia de la seva oferta presentada.
A més es va trametre la copia certificada del contracte a la
Sindicatura de Comptes fora del termini dels tres mesos
següents a la formalització.

f) Respecte dels criteris d’adjudicació, tot i l’advertència de
l’interventor, es varen introduir criteris subjectius de valoració
que tenien prevalença damunt els objectius.

g) Respecte de la puntuació de les ofertes, no consta cap
informe on es valorin les propostes, ni justificació de la
puntuació atorgada, ni motivació.

3. El Parlament de les Illes Balears reprova l’actitud de la
portaveu del Grup Parlamentari Socialista Sra. Francesca Lluch
Armengol, atesa la manca d’explicacions, ni tan sols en seu
parlamentària, donats els interessos de caire particular que
l’afecten.

4. El Parlament de les Illes Balears insta l’Ajuntament de
Palma que, a la vista de l’informe de la Sindicatura de Comptes
de les Illes Balears, iniciï expedient informatiu intern per
determinar les possibles responsabilitats derivades de les
irregularitats de l’esmentat contracte.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Carlos Veramendi i Mestre.

La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts

D)
D'acord amb el que es preveu a l'article 180 del  Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta les següents propostes de resolució derivades
del debat de l'escrit RGE núm. 5931/12, de la Sindicatura de
Comptes, mitjançant el qual es tramet l'Informe 71/2012, sobre
el procediment de contractació de la jardineria de l'Empresa
Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma
corresponent a l'exercici 2008. 

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el
procediment de contractació de la jardinera de l'Empresa
Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma
corresponent a l'exercici 2008, suposà un canvi sobre el sistema
anterior en fer-se fins a aquest moment sense concurs públic.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que en el
procediment de contractació de la jardineria de l'Empresa
Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma, únicament
hi va haver intervenció de tècnics.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7141/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern amb la transparència,
pel procediment d'urgència. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

Palma, a 26 de setembre de 2912.
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 portaveu del Govern de les
Illes Balears, sobre la política general del Govern amb la
transparència.

Política general del Govern amb la transparència

Motivació del procediment d'urgència: Des de fa més de cinc
mesos, està sota sospita el compliment de la Llei 2/1996, de 19
de novembre, que regula el règim d’incompatibilitats dels
membres del Govern i d’alts càrrecs de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. El mes de juliol 2012, el portaveu del
Govern anuncià que s’havien iniciat les actuacions prèvies de
caràcter reservat previstes a l’esmentada llei d’incompatibilitats;
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i en data 11 de juliol 2012 es va comunicar al nostre grup
parlamentari, l’inici de l'expedient d’actuacions
prèvies. A dia d’avui, res no s’ha tornat a saber sobre si el
Govern ja ha resolt un tema tan important, ja que en cas que el
Consell de Govern entengui que s’està complint la legalitat, no
s’entén tanta demora en la resolució del tema; i, en cas contrari,
el president no pot continuar ni un dia més en aquesta situació
d’incompatibilitat. És per tot això que el Grup Parlamentari
Socialista interpelAla el Govern sobre la política general en la
transparència de la informació que afecta les solAlicituds sobre
la incompatibilitat.

InterpelAlació del Grup Parlamentari Socialista al portaveu
del Govern sobre la política general del Govern amb la
transparència amb la seva informació respecte
d'incompatibilitats.

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7134/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6615/12, relativa a
llistes d'espera. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

Palma, a 26 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6615/12, relativa a política general en llistes d'espera, la moció
següent.

Llistes d'espera

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'augment del
temps d'espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a una
consulta amb un especialista hospitalari o a una prova
complementària.

2. El Parlament de les Illes Balears considera prioritari
millorar el temps d'espera per accedir a una intervenció
quirúrgica, a una consulta amb un especialista hospitalari o a
una prova complementària.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a iniciar amb urgència un pla de
xoc contra les llistes d'espera sanitàries.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a donar compliment a l'acord
del Parlament de les Illes Balears, de dia 25 d’octubre de 2011,
aprovat per tots els grups parlamentaris, que diu: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern a mantenir l’acord de
publicar les llistes d'espera quirúrgiques, de consulta i de proves
complementàries cada tres mesos, com a mesura de
transparència i informació cap el ciutadà”.

Palma, a 21 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6967/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació
tributària (I). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 6968/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació
tributària (II). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7001/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a còmic de prevenció del mal d'esquena.
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7002/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a còmic de prevenció del mal d'esquena (2).
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7003/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a còmic de prevenció del mal d'esquena (3).
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7005/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retorn per cobrament indegut. (Mesa de 26
de setembre de 2012).

RGE núm. 7009/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a problemes de mobilitat als centres
escolars. (Mesa de 26 de setembre de 2012).
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RGE núm. 7014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convenis relatius a registre d'entrada i
sortida de documents. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7015/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (I). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7016/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (II). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7017/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (III). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7018/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de Carn Illa (I). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7019/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a destí dels
residus animals. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7020/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
de Carn Illa (II). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7021/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mitges jornades al curs 2012-2013. (Mesa de 26 de setembre
de 2012).

RGE núm. 7022/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places reduïdes (I). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7023/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
places reduïdes (II). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7024/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
noves infraestructures. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7025/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Projecte PROA. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7026/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ensenyament en castellà (I). (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7027/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ensenyament en castellà (II). (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7028/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nou institut de Santa Eulària. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7066/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accessos
als serveis de l'estació de l'SFM de Sineu (I). (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7067/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accessos
als serveis de l'estació de l'SFM de Sineu (II). (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7068/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accessos
als serveis de l'estació de l'SFM de Sineu (III). (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7113/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a previsió d'incineració al PDS de RSU de
Mallorca. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7120/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a motius del tancament de l'escoleta de la Conselleria de
Presidència. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7121/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre d'usuaris de l'escoleta de la Conselleria de
Presidència. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7122/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alternativa al tancament de l'escoleta de la Conselleria de
Presidència. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7123/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a espai de l'escoleta de la Conselleria de Presidència. (Mesa
de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7124/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a obres i/o reformes a la Conselleria de Presidència. (Mesa de
26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7125/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost de les obres, reformes o reestructuracions d'espai a la
Conselleria de Presidència. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

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

Recaptació tributària (I)

Quines han estat les xifres absolutes (en milions d'euros) de
recaptació tributària de la CAIB desglossada mensualment
durant l'exercici 2011?

Palma, a 17 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recaptació tributària (II)

Quines han estat les xifres absolutes (en milions d'euros) de
recaptació tributària de la CAIB desglossada mensualment
durant l'exercici 2012?

Palma, a 17 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Còmic de prevenció del mal d'esquena

Amb quina mesura econòmica ha participat la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social en l'edició del còmic dirigit a la
prevenció del mal d'esquena entre els infants de la Fundació
Kovacs i l'Organització Mèdica?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Còmic de prevenció del mal d'esquena (2)

Quina serà la distribució del còmic de la campanya de
prevenció del mal d'esquena entre els infants de la Fundació
Kovacs i l'Organització Mèdica?, com se'n farà la distribució?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Còmic de prevenció del mal d'esquena (3)

Amb quina mesura econòmica ha participat la Conselleria
d'Educació i Cultura en l'edició del còmic dirigit a la prevenció
del mal d'esquena entre els infants de la Fundació Kovacs i
l'Organització Mèdica?

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

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

Retorn per cobrament indegut

1. Quina és la quantia econòmica que l’ib-salut i els
hospitals de la comunitat autònoma tenen previst retornar als
pacients per cobrament indegut per: còpia de la història clínica
completa. còpia de la història clínica parcial, emissió d’informes
i certificats mèdics. informe de valoració de la discapacitat o de
qualsevol document que formi part de la història clínica (des de
l’1 de gener al 15 de setembre de 2012)?

2. I quina és la previsió de fer efectiva aquesta devolució?
3. Quin serà el procediment administratiu per a la seva

devolució? Serà necessari que ho solAliciti la persona afectada?
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Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Problemes de mobilitat als centres escolars

Com resol la conselleria els problemes de mobilitat de les
persones amb cadira de rodes en els centres escolars que no
disposen d'ascensors?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis relatius a registre d'entrada i sortida de documents

Amb quins ajuntaments té subscrits l’administració
autonòmica convenis sobre el registre d’entrada i sortida de
documents previst a l’article 38.4.b de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú
(segons la redacció del Reial Decret Llei 8/2011, d'1 de juliol)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera (I)

Quina és la situació de les llistes d'espera quirúrgica per
hospitals (Hospital de Son Espases, Hospital de Son Llàtzer,
Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de Menorca,
Hospital d'Eivissa i Hospital de Formentera) i per especialitats,
a dia 15 de setembre de 2012?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera (II)

Quina és la situació de les llistes d'espera per a consulta
externa amb especialista d'hospital per hospitals (Hospital de
Son Espases, Hospital de Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital
de Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital
de Formentera) i per especialitats, a dia 15 de setembre de
2012?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera (III)

Quina és la situació de les llistes d'espera per a proves
complementàries per hospitals (Hospital de Son Espases,
Hospital de Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor,
Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa i Hospital de
Formentera) i per prova complementària, a dia 15 de setembre
de 2012?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tancament de Carn Illa (I)

Quins contactes ha mantingut la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori amb els responsables dels escorxadors
de Manacor i felanitx per tal de conèixer la problemàtica
provocada pel tancament de Carn Illa?
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Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Destí dels residus animals

Té coneixement la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del destí que es dóna actualment als residus animals
procedents dels escorxadors de Manacor, Felanitx i Inca?

Palma, a 18 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 Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tancament de Carn Illa (II)

Quines solucions ha proposat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori als responsables dels escorxadors de
Manacor i felanitx per tal de donar resposta a la problemàtica
provocada pel tancament de Carn Illa?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mitges jornades al curs 2012-2013

Quantes mitges jornades de personal té al curs 2012-2013 la
Conselleria d'Educació a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places reduïdes (I)

Quin és el nombre de places de professorat que s'han reduït
a cadascun dels centres de secundària a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places reduïdes (II)

Quin nombre de places de professorat s'han reduït a
cadascun dels centres d'educació primària a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Noves infraestructures

Quina és la previsió de noves infraestructures educatives a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projecte PROA

En quin estat es troba el nou projecte de PROA?
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Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ensenyament en castellà (I)

Quin ha estat el nombre d'alumnes que han demanat
l'ensenyament en castellà, a Eivissa, desglossats per centres?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ensenyament en castellà (II)

Quin ha estat el nombre d'alumnes que han demanat
l'ensenyament en castellà, a Formentera, desglossats per
centres?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou institut a Santa Eulària

En quin estat es troba el conveni que s'ha de signar entre la
Conselleria d'Educació i l'Ajuntament de Santa Eulària per tal
de construir el nou institut de Santa Eulària?

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accessos als serveis de l'estació de l'SFM a Sineu (I)

Per quin motiu s'han fet tapiar els accessos als serveis de
l'SFM de Sineu?

Palma, a 19 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accessos als serveis de l'estació de l'SFM a Sineu (II)

Quin cost han tengut les obres per tapiar els accessos als
serveis de l'estació d'SFM de Sineu?

Palma, a 19 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accessos als serveis de l'estació de l'SFM a Sineu (III)

Quines alternatives ha previst SFM per les molèsties que
pugui ocasionat el fet de tapiar els accessos als serveis de
l'estació de Sineu?

Palma, a 19 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Sr. Conseller que la previsió d'incinerar 700.000
tones/any de RSU del PDS de Mallorca va ser encertada o cal
revisar-la?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Motius del tancament de l'escoleta de la Conselleria de
Presidència

Quins són els motius del tancament de l'escoleta situada a
les dependències de la Conselleria de Presidència?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre d'usuaris de l'escoleta de la Conselleria de Presidència

En el moment del tancament, quants usuaris tenia l'escoleta
situada a la Conselleria de Presidència?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alternativa al tancament de l'escoleta de la Conselleria de
Presidència

Quin servei alternatiu s'ofereix després del tancament de
l'escoleta de la Conselleria de Presidència?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espai de l'escoleta de la Conselleria de Presidència

A què es destina l'espai de la Conselleria de Presidència on
es trobava ubicada l'escoleta?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Obres i/o reformes a la Conselleria de Presidència

A l'edifici del Passeig Sagrera núm. 2, on es troba ubicada
la Conselleria de Presidència, quines obres i/o reformes s'han
dut a terme durant l'any 2012? Per quins motius?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de les obres, reformes o reestructuracions d'espai de la
Conselleria de Presidència

Quin ha estat el cost de les obres, reformes o
reestructuracions d'espai realitzades a l'edifici del Passeig
Sagrera núm. 2, on es troba ubicada la Conselleria de
Presidència durant l'any 2012?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.



BOPIB núm. 65 -  28 de setembre de 2012 3027

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7315/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'assistència tècnica als municipis. (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7316/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a jornades "Getting Contacts". (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7317/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a telèfon 012
al Twitter. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7318/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sinistralitat laboral. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7319/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
promoció de la pràctica esportiva entre les persones
discapacitades. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7320/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou BOIB electrònic. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7321/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació de programes de cooperació territorial en
educació. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7322/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència en l'activitat inversora de la Llei de turisme. (Mesa
de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7323/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en matèria d'aigua potable i clavegueram a l'illa de
Formentera. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7324/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe de la Fundació d'estudis d'economia aplicada. (Mesa
de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7327/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncia de professors per part dels seus alumnes. (Mesa de
26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7328/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Mesa d'alcaldes pel turisme. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7330/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alerta
vermella. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7331/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prestacions per dependència. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7332/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de
la cartera de serveis. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7342/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a PGE 2013. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7343/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a atenció a la dependència. (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7349/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política econòmica del Govern. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

Palma, a 26 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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Pla d'assistència tècnica als municipis

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del pla d'assistència tècnica als municipis posat en marca pel seu
departament?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consistiran les jornades "Getting Contacts" a
realitzar pel Govern el mes d'octubre?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Telèfon 012 al Twitter

Quin és el balanç que fa la Conselleria d'Administracions
Públiques en relació amb la posada en marxa del projecte de
telèfon 012 en el Twitter?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sinistralitat laboral

Com valora el vicepresident les darreres dades publicades
sobre sinistralitat laboral a les Illes Balears?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció de la pràctica esportiva entre les persones
discapacitades

Quines iniciatives porta a terme la Conselleria de Turisme
i Esports per facilitar i promoure la pràctica esportiva entre les
persones que tenen alguna discapacitat?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.

Nou BOIB electrònic

Quins són els avantatges per a les administracions de
Menorca, Eivissa, Formentera i la part forana de Mallorca, del
nou BOIB electrònic que es publica telemàticament a partir de
dia 2 d'octubre?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aplicació de programes de cooperació territorial en educació

Com valora el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
la signatura dels convenis de colAlaboració entre el Govern i el
Ministeri d'Educació per a l'aplicació de programes de
cooperació territorial en educació?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incidència en l'activitat inversora de la Llei de turisme

Quina incidència ha tingut la Llei de turisme en l'activitat
inversora des del moment en què es va donar a conèixer
l'esborrany del text?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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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.

Inversions en matèria d'aigua potable i clavegueram a l'illa de
Formentera

En quin estat es troba la inversió per portar aigua potable i
xarxa de clavegueram a Es Caló i Sa Mola a l'illa de
Formentera?

Palma, a 25 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.

Informe de la Fundació d'estudis d'economia aplicada

Quina opinió li mereix al vicepresident el darrer informe de
la Fundació d'estudis d'economia aplicada relatiu al compliment
del Pla d'ajust econòmic i financer de les Illes Balears?

Palma, a 25 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.

Denúncia de professors per part dels seus alumnes

Considera que és positiu que dirigents del PP animin els
alumnes a denunciar els seus professors per qüestions
lingüístiques?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesa d'alcaldes pel turisme

Ha convocat la Mesa d'alcaldes pel turisme per explicar-los
que Mallorca serà la destinació final de fems d'Europa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alerta vermella

Sr. Vicepresident, creu vostè que les Illes Balears estan en
alerta vermella, com afirma el CRE?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prestacions per dependència

Quants són els dependents que esperen rebre les prestacions
a què tenen dret per la Llei de dependència?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Revisió de la cartera de serveis

Quins criteris manté la Conselleria de Salut per a la revisió
de la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

PGE 2013

Com valora el Govern de les Illes Balears els pressuposts
generals de l'estat 2013?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atenció a la dependència

Quins són els motius pels quals hi ha una reducció d'usuaris
al servei d'atenció a la dependència?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política econòmica del Govern

Creu, Sr. President, que la seva política econòmica no té els
efectes desitjats tal com afirma el CRE?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7010/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a declaració de servei públic per a vols
entre Menorca i Madrid, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7012/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a places de personal funcionari i laboral a
la passada legislatura, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7014/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sector públic instrumental, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7105/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears, 2, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7106/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Pla hidrològic de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7107/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a PDS de residus sòlids de Mallorca a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7108/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inversions ferroviàries, a contestar davant
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la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7109/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a quantia raonable en inversió ferroviària,
a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7110/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inversió ferroviària 2011, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7111/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inversió ferroviària 2012, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7112/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a línia ferroviària Manacor-Artà, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7144/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius de
dèficit, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
de creixement econòmic, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per
a la promoció de noves tecnologies en maquinària i equips
agraris, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de
26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7147/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estimació
del dèficit de les empreses públiques, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7148/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a increment
de deute del segon trimestre, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7149/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (I), a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7150/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (II), a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7151/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (III), a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7152/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (IV), a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7153/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (V), a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7154/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (VI), a contestar davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7155/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a arribada de fems de països europeus (VII), a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

Palma, a 26 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Declaració de servei públic per a vols entre Menorca i Madrid

Quan entrarà en funcionament la declaració de servei públic
per als vols entre Menorca i Madrid?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places de personal funcionari i laboral a la passada legislatura

Quantes places de personal funcionari i laboral va crear el
Govern de les Illes Balears durant el període 2007-2011?
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Palma, a 18 de setembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sector públic instrumental

En quina situació es troba el Pla de reestructuració del sector
públic instrumental?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Pla hidrològic de les Illes Balears, 2

Si el Parlament de les Illes Balears modifica per llei el Pla
hidrològic de les Illes Balears, el Govern en seguirà la
tramitació cap al Govern de l'Estat o el donarà per
definitivament aprovat?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Pla hidrològic de les Illes Balears

En quin moment es troba la tramitació del Pla hidrològic de
les Illes Balears?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

PDS de residus sòlids de Mallorca

Creu el Sr. Conseller que s'hauria de revisar el PDS de
residus sòlids de Mallorca per revisar el sobredimensionament
de la capacitat dels forns de la incineradora de Son Reus?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Inversions ferroviàries

Quines actuacions durà a terme el Govern per reivindicar
inversions ferroviàries de l'Estat a les Illes Balears?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Quantia raonable en inversió ferroviària

Quina quantia consideraria raonable el Sr. Conseller que
invertís anualment el Govern de l'Estat a les Illes Balears en
matèria ferroviària?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Inversió ferroviària 2011

Quina quantitat va transferir el Govern de l'Estat al Govern
de les Illes Balears per a inversions ferroviàries l'any 2011?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Inversió ferroviària 2012

Quina quantitat té previst el Sr. Conseller que transfereixi
efectivament el Govern de l'Estat al Govern de les Illes Balears
per a inversions ferroviàries l'any 2012?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Línia ferroviària Manacor-Artà

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'acabar les obres
de la línia ferroviària Manacor-Artà?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Objectius de dèficit

Té previst el vicepresident econòmic assumir alguna
responsabilitat si no es compleixen els objectius de dèficit que
s'ha fixat el Govern de les Illes Balears per als anys 2012, 2013
i 2014?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Previsions de creixement econòmic

Té previst el vicepresident econòmic assumir alguna
responsabilitat si no es compleixen les previsions de creixement
econòmic fixades pel Govern de les Illes Balears, corresponents
als anys 2012, 2013 i 2014?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajudes per a la promoció de noves tecnologies en maquinària i
equips agraris

Quins han estat els motius que han portat al president de
FOGAIBA a establir una puntuació diferent entre les SRM i les
SAR a la convocatòria d'ajudes per a la promoció de noves
tecnologies en maquinària i equips agraris, per a l'any 2012?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Estimació del dèficit de les empreses públiques

Quina és l'estimació del dèficit de les empreses públiques
que fa el Govern de les Illes Balears per al primer semestre de
2012?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Increment de deute del segon trimestre

Com explica el vicepresident econòmic l'increment del deute
produït en el segon trimestre de 2012?

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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 la Comissió de
Turisme.

Arribada de fems de països europeus (I)

Conseller de Turisme i Esports, quina valoració fa que a
Mallorca arribi fems de països europeus per incinerar, des del
punt de vista de la indústria turística?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arribada de fems de països europeus (II)

Conseller de Turisme i Esports, creu positiu que la
conselleria insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca es
reuneixi amb majoristes de viatges per explicar-los que
Mallorca serà receptora de fems per incinerar?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arribada de fems de països europeus (III)

Conseller de Turisme i Esports, quina incidència tendrà
l'arribada de fems a Mallorca per incinerar sobre la nostra
imatge turística i sobre la posició com a destinació turística de
Mallorca?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arribada de fems de països europeus (IV)

Conseller de Turisme i Esports, que pensa de l'arribada de
fems a Mallorca per incinerar la Mesa de Alcaldes para el
Turismo?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arribada de fems de països europeus (V)

Conseller de Turisme i Esports, a les Illes Balears, el
producte turístic de creuers passa per moments difícils, veu
compatible l'arribada de creuers i l'arribada de vaixells amb
fems al mateix port?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arribada de fems de països europeus (VI)

Conseller de Turisme i Esports, vostè està a favor que
Mallorca sigui la destinació final dels fems d'altres països
europeus?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Arribada de fems de països europeus (VII)

Conseller de Turisme i Esports, va ser informat, prèviament
a l'anunci públic fet per part del Consell de Mallorca, sobre la
decisió d'importar fems per incinerar, per tal d'aportar la seva
valoració respecte del sector turístic?

Palma, a 21 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6969/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada directa al Servei d'Urgències, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 6970/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accions formatives per a joves desocupats, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 6971/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament del deute acumulat pel Govern de les Illes
Balears a les companyies navilieres que operen les rutes
marítimes entre les distintes illes de l'arxipèlag en relació amb
el descompte de resident, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 6972/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de les consignacions pressupostàries
per al descompte de resident en el transport aeri i marítim,
amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

RGE núm. 7059/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a devolució dels descomptes residents per a passatgers
que no varen poder presentar el certificat, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 26 de setembre de
2012).

RGE núm. 7060/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reantenització de la TDT, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 26
de setembre de 2012).

RGE núm. 7061/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a per què les energies renovables quedin fora dels
nous imposts que proposa l'avantprojecte de llei que articularà
la reforma del sistema elèctric, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 26 de setembre de 2012).

RGE núm. 7062/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compareixença urgent del president de les Illes
Balears en cas que es produeixi el rescat econòmic de la CAIB,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals, pel procediment d'urgència. (Mesa de 26 de
setembre de 2012).

Palma, a 26 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 la Comissió de Salut.

Entrada directa al Servei d'Urgències

Pot passar a milers de persones que quan acudeixen en cotxe
al Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Son Espases
amb un malalt que pot estar en situació crítica, de vida o mort,
s'hagin d'aturar abans a recollir el tiquet de l'aparcament ja que
no hi ha entrada directa.

Aquesta situació pot presentar, especialment a les hores
crítiques d'accés a l'hospital com els canvis de guàrdia, a més de
trobar-se amb una cua interminable de vehicles que han de
passar per qualsevol de les dues vies d'accés des de Palma.
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Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que es doti amb una entrada directa el Servei
d'Urgències amb la finalitat que els vehicles particulars que
necessiten d'aquest servei puguin entrar directament amb els
malalts per aquesta entrada.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que deixi en suspens l'obligació d'aturar-se per retirar el
tiquet corresponent als pacients que acudeixen al Servei
d'Urgències amb el seu vehicle, fins que no hi hagi entrat en
funcionament l'accés directe per a vehicles particulars que
acompanyen qualque malalt.

Palma, a 14 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accions formatives per a joves desocupats

Divendres dia 14 de setembre, el Consell de Govern aprovà
una iniciativa amb un bon títol: "El SOIB destina 774.150 euros
a accions formatives per a joves desocupats".

Quan anem al contingut, el Govern assenyala que aquests
recursos econòmics es destinaran a l’Escola d’Hoteleria per a la
impartició de les accions formatives per als joves desocupats de
les nostres illes.

Si és així, i perquè hi ha joves desocupats a totes les Illes, el
Govern haurà de garantir que l’Escola d’Hoteleria possibiliti la
formació també a Menorca, als joves desocupats de Menorca.

Així ho demana el Grup Socialista al Parlament, mitjançant
la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que garanteixi que les accions formatives per a joves
desocupats a realitzar per part de l’Escola d’Hoteleria arribin a
totes les Illes de la nostra comunitat, perquè tots els joves
tenguin les mateixes oportunitats d’accedir a la formació
aprovada.

Palma, a 17 de setembre 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 comissió.

Pagament del deute acumulat pel Govern de les Illes Balears a
les companyies navilieres que operen les rutes marítimes entre
les distintes illes de l'arxipèlag en relació amb el descompte de
resident

Les comunicacions aèries i marítimes entre les illes que
conformen la nostra comunitat són fonamentals per tal de
garantir la cohesió social i econòmica, afavorir el benestar dels
ciutadans, propiciar el creixement econòmic i garantir la igualtat
d’oportunitats d’accés a la sanitat, la cultura i l’educació a tots
els ciutadans visquin a l’illa que visquin.

És per aquests motius que des del Ministeri de Foment i del
Govern de les Illes Balears s’han articulat els mecanismes
necessaris per tal de garantir l’accés econòmic a les
comunicacions per via marítima, d’acord amb les necessitats
específiques de cadascuna de les illes de l’arxipèlag. En aquest
sentit, les dues administracions responsables esmentades,
cadascuna des del seu àmbit competencial, i d’acord als
principis esmentats, han establert els mecanismes de bonificació
de les tarifes de transport per als ciutadans residents a les
nostres illes per tal de fer més assequibles econòmicament les
necessitats de transport esmentades.

Així, els residents de les Illes Balears disposen actualment
d’una bonificació del 50% de la tarifa, abonada a parts iguals
pel Ministeri de Foment i el Govern de les Illes Balears, en tots
els desplaçaments entre les illes de l’arxipèlag. Els residents a
Formentera disposen, endemés, d’una bonificació específica
autonòmica del 39% que s’afegeix al 50% esmentat en les seves
comunicacions amb l’illa d’Eivissa.

A la reunió de la Mesa pel Transport Marítim de les Illes
Balears celebrada dia 12 de setembre passat, els representants
de les navilieres que operen les rutes entre les illes de
l’arxipèlag van manifestar la seva greu preocupació per la
situació econòmica i financera per la qual passen les seves
empreses, motivada en gran mesura pel deute que la Conselleria
de Turisme (competent en matèria de transport marítim), que
segons els seus càlculs s’aproxima als 15 milions d’euros.
D’acord amb les consideracions expressades, els representants
de les navilieres adverteixen que el deute acumulat amb elles
per part del Govern perjudica greument la seva capacitat
operativa i els empeny a haver de prendre mesures dràstiques
per tal de poder garantir el manteniment de les rutes, com ara
cobrar la integritat del bitllet als ciutadans residents.
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Atès el greu perjudici que significaria per als ciutadans de
les Illes Balears que les navilieres deixassin d’aplicar el
descompte de resident als usuaris residents, que veurien
greument lesionat el reconeixement del fet insular (i de la doble
insularitat, en el cas dels ciutadans de Formentera) i seriosament
penalitzades les seves oportunitats d’accés a la igualtat
d’oportunitats, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir i acordar amb caràcter urgent amb les
navilieres que operen les rutes entre les illes de l’arxipèlag un
calendari de pagament del deute acumulat amb elles.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir els mecanismes necessaris per tal de garantir
que el pagament de les bonificacions de residència a les
companyies navilieres no perjudiqui la seva situació econòmica,
aporti estabilitat al sistema i confiança i seguretat als ciutadans
de les Illes Balears en el bon funcionament del transport
marítim.

Palma, a 17 de setembre de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Manteniment de les consignacions pressupostàries per al
descompte de resident en el transport aeri i marítim

El fet de poder disposar d’una eficient connectivitat per via
aèria i marítima, amb rutes i freqüències suficients i amb un
preu just, no és tan sols un instrument necessari per tal de
garantir la competitivitat de l’economia de les Illes Balears sinó
que és un dret irrenunciable d’acord amb la condició insular de
la nostra comunitat.

Per tal de facilitar l’accés a la mobilitat dels ciutadans
residents a les Illes Balears en millors condicions de preu que
les que pot proporcionar el sistema de lliure competència entre
les companyies, es va instaurar un sistema de bonificació per
motiu de residència, que en successius increments, d’acord amb
les reivindicacions ciutadanes, ha assolit el 50% de descompte
actual.

D’acord amb les condicions actualment vigents, el Govern
d’Espanya garanteix un descompte del 25% en les relacions per
via marítima entre els ports de la nostra comunitat autònoma i
d’un 50% en les que s’estableixen amb els ports peninsulars i
en totes les relacions per via aèria, tant si són entre els aeroports
de la nostra comunitat com en les connexions amb la península.

Endemés, el Govern de les Illes Balears suplementa el 25%
del descompte en les relacions per via marítima entre els ports
de la nostra comunitat autònoma amb un altre 25%, tot
equiparant-lo amb les rutes amb la península. Els ciutadans
residents a Formentera disposen, endemés, d’una bonificació
específica del 39% en les connexions marítimes amb Eivissa.

El sistema de bonificacions en les comunicacions ha
evolucionat progressivament fins el 50% actual en un procés de
reconeixement progressiu del dret dels ciutadans de les Illes
Balears a disposar d’un accés a la mobilitat comparable al dels
espanyols peninsulars, que disposen de diversos modes de
transport com ara el vehicle privat o colAlectiu en els
desplaçaments per carretera i el ferrocarril tradicional i l’AVE
i, en conseqüència, uns costs molt més assequibles que no els
que s’estableixen en els desplaçaments en vaixell o en avió.

La preocupació social i econòmica per la situació del
transport aeri a la nostra comunitat és del tot evident i
s’exemplifica clarament en la gran quantitat de debats i acords
que s’han produït en aquest parlament així com en l’existència
de plataformes ciutadanes a les illes d’Eivissa i de Menorca
dedicades a reivindicar un transport aeri digne.

En aquest sentit, l’aprovació en el Senat dia 13 de setembre
d’una moció presentada pel Grup Popular (i aprovada
exclusivament amb els seus vots) que condiciona el
manteniment del sistema de descompte per als residents a les
disponibilitats pressupostàries del Govern d’Espanya, ha generat
una important preocupació entre els ciutadans i les ciutadanes
de les Illes Balears.

Atès que la disminució o la supressió per part del Govern
d’Espanya dels descompte de resident significaria un greu
perjudici per al dret a la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears i per a la nostra economia, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a consignar en els Pressuposts Generals per a 2013 els recursos
suficients per tal de garantir l’accés al descompte de resident a
tots els ciutadans i ciutadanes sense modificar les condicions
actualment establertes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consignar en els pressuposts per a 2013 els recursos
suficients per tal de garantir el 25% que li correspon del
descompte de resident per al transport marítim entre illes així
com la bonificació específica del 39% per als residents a
Formentera en la seva relació marítima amb Eivissa.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment
a no efectuar cap modificació en l’actual sistema de descompte
de resident sense el previ acord amb el Govern de les Illes
Balears, els consells insulars, les meses del Transport Aeri i del
Transport Marítim i la consulta a les plataformes ciutadanes
d’Eivissa i de Menorca que reivindiquen la millora del transport
aeri.
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Palma, a 17 de setembre de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sobre devolució del descompte de residents als passatgers que
no varen poder presentar el certificat

Des del passat dia 1 de setembre, s'ha posat en marxa
l'obligatorietat de presentar el certificat de resident a les Illes
Balears en el moment de l'embarcament tant en avió com en
vaixell.

Es dóna la paradoxa que les persones que, a pesar de ser
residents, no portaven el certificat per exhibir en el moment de
l'embarcament, han hagut d'abonar la diferència d'aquest
descompte en el bitllet.

Però si una persona és resident en el moment de viatjar, ha
de poder recuperar els sous que va abonar per pagar la
diferència per no dur a sobre el corresponent certificat.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que acordi que als passatgers residents a les Illes Balears que
hagin abonat o abonin en un futur, la diferència del bitllet d'avió
o vaixell, per no portar el certificat de residència a les Illes
Balears, se'ls retorni per part de les companyies afectades, la
quantitat que han cobrat per aquesta diferència, ja que les
esmentades companyies ja cobraran el 50% de descompte per
part de l'Estat.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reantenització de la TDT

El Ministeri de Indústria, Energia i Turisme està preparant
una nova reordenació de freqüències per deixar espai a la
telefonia mòbil de quarta generació (4G), la qual cosa suposarà
una nova apagada de la TDT i la necessitat de la reantenització
derivada de la reubicació dels canals de televisió dins l'espectre
radioelèctric.

Per altra banda, sembla que el Ministeri vol fer carregar
aquesta despesa als usuaris i a les comunitats de propietaris, dos
anys desprès de l'apagada analògica i de la posada en marxa de
la TDT que ja va tenir un cost per als usuaris.

S'ha de tenir en compte que l'anterior executiu central del Sr.
Zapatero va posar en marxa les subhastes corresponents per a
les operadores de telefonia mòbil que suposà una recaptació de
1.800 milions d'euros, que havien d'anar destinats en part a
pagar el cost d'aquesta nova reantenització.

Així mateix estava prevista la liberalització de la banda de
freqüències per a la telefonia 4G per a l'any 2014, i el Govern
del PP ha decidit avançar-lo un any.

Per tot l'anteriorment exposat el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri d'Indústria,
Energia i Turisme a destinar els diners necessaris obtinguts amb
la subhasta de freqüències de telefonia mòbil, per a la nova
reantenització de la TDT, amb cost zero per a l'usuari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, subsidiariament, en el cas o en la part que no
subvencioni l'Estat la reantenització de la TDT, ho faci
l'executiu autonòmic a través de l'empresa pública Multimèdia
o a través de l'organisme o departament que consideri oportú.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Perquè les energies renovables quedin fora dels nous imposts
que proposa l'avantprojecte de llei que articularà la reforma del
sistema elèctric

El Grup Parlamentari Socialista ja ha demanat la
reconsideració a la suspensió de les primes (suspensió temporal
que s'allarga al 2017) per les noves instalAlacions de generació
elèctrica en règim especial (energies renovables) aprovada pel
Reial Decret Llei 1/2012.
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Avui, a més, atès l’avantprojecte de llei que articularà la
reforma del sistema elèctric, que preveu per a tot tipus de
generació elèctrica un impost del 6%, i que no resol encara la
moratòria de les primes per les noves instalAlacions de generació
elèctrica, hem de demanar al Govern de les Illes Balears que
rebutgi l'aplicació d'un nou tribut per a la generació elèctrica
amb energies renovables, atesa la sostenibilitat econòmica
demostrada per les energies renovables al Pla de l’IDAE per a
les energies renovables 2011-2020, amb l'estudi econòmic de
càlculs de costs i estalvis, 29.085 milions d'euros d'estalvis,
front als costs, incloses les primes, de 24.784.

Utilitzar les primes de les energies renovables per combatre
el dèficit tarifari de tot el sector elèctric i imposar-los nous
imposts, suposa ofegar el potencial de creixement de les
energies renovables, les més eficients, les que permetran, a un
mig termini, precisament combatre el dèficit tarifari.

A favor d'aquest posicionament trobem l'argumentari de les
Recomanacions del Consell de la Comissió Europea relatives al
programa de reforma de 2012 d’Espanya. És el dictamen del
Consell sobre el programa d'estabilitat actualitzat per Espanya
2012-2015:

Pagina 26: Al gener de 2012 el Govern suspèn temporalment
(almenys fins al 2017) les primes pagades per la generació
d'energies renovables en un intent de reduir els costs de
l'electricitat i així el dèficit tarifari. La suspensió de les ajudes
a les energies renovables “desalienta la inversión en el sector
y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos i
climáticos en el marco de la estrategia europea".

Amb l’aturada de les energies renovables no resolem un dels
dos problemes estructurals del nostre model productiu, la
dependència energètica, amb el cost econòmic que també això
significa.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta a la reconsideració per
part del Govern de l’Estat de la imposició d'un nou impost sobre
la generació elèctrica amb les energies renovables.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compareixença urgent del president de les Illes Balears en cas
que es produeixi el rescat econòmic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears

Motivació del procediment d'urgència: Davant la preocupació
generada per les solAlicituds de rescat fetes per la comunitat de
Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, i
conscients de les incerteses generades per l'actual situació
econòmica de les Illes Balears que pot provocar la presa de
decisions per part del Govern de les Illes Balears, solAlicitam del
procediment d'urgència abans que es prenguin aquestes
decisions.

Conscients de les greus dificultats econòmiques per les quals
passen les economies europea, espanyola i autonòmica, i que
estan provocant fortes tensions pressupostàries en el si de les
diferents institucions, obligant a l’aprovació i al compliment de
rígids plans econòmics.

Davant l’actual realitat que suposen les dures exigències en
el compliment del dèficit fixades en el Pla Econòmic Financer
de les Illes Balears presentat i aprovat pel Govern de l’Estat
Espanyol.

Conscients que la crisis de confiança envers les
administracions públiques suposa una greu dificultat afegida per
accedir al crèdit, cosa que ha obligat al Govern Espanyol a
establir un Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), el qual
permetrà donar una resposta a les comunitats autònomes que no
tinguin accés al crèdit bancari.

Donat que en cap moment no s’han concretat quines seran
les exigències que hauran de complir les comunitats que
decideixin recórrer al Fons de Liquiditat Autonòmica, tot i que
previsiblement acabarà suposant nous esforços, en forma de
retallades, per als ciutadans dels governs que optin per aquesta
opció.

Des del coneixement que Catalunya, la Comunitat
Valenciana, Múrcia i Andalusia ja han anunciat que acudiran al
Fons de Liquiditat Autonòmica sense que es conegui encara
amb quines condicions ho faran.

Tot i que el Govern de les Illes Balears ha explicat de forma
reiterada que tenen la confiança suficient per part de les entitats
financeres, la qual cosa els garanteix l’accessibilitat al crèdit, i
evitarà haver de recórrer al Fons de Liquiditat Autonòmica; per
tant no serà així necessari el rescat de les Illes Balears.

Davant, però, de la incertesa de l’actual moment econòmic
i dels dubtes que genera la capacitat que el Govern haurà de
complir amb el Pla Econòmic Financer de les Illes Balears en
relació amb els objectius de dèficit fixat, fet que provocaria la
pèrdua de confiança per part de les entitats financeres i
l’obligació de recórrer al Fons de Liquiditat Autonòmica.
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Conscients de la transcendència del moment que vivim i de
la incertesa final a la qual el Govern haurà d’enfrontar-se.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 
Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el president del
Govern de les Illes Balears a comparèixer de forma urgent en
sessió plenària, prèviament a qualsevol decisió que acabi
suposant l’accés al Fons de Liquiditat Autonòmica –i que
suposarà el rescat de la comunitat autònoma de les Illes Balears-
amb la finalitat que es pugui mantenir un debat públic amb les
diferents forces polítiques amb representació parlamentària.

Palma, a 19 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7074/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. President del
Govern de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. President del Govern de les
Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar
detalladament dels acords adoptats a la reunió de la conferència
de presidents autonòmics de dia 2 d'octubre de 2012, i d'elevar-
lo a l'estudi de la Junta de Portaveus perquè s'hi pronunciï.

Així mateix, un cop oït el parer de la Junta de Portaveus en
sessió del mateix dia, i sent que la Mesa s'hi troba present,
s'acorda de recaptar la compareixença esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 7133/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director de l'Institut
Ramon Llull.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del director de l'Institut Ramon
Llull, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació que durà a terme en la
present legislatura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 2046/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7072/12, presentat per la diputada Hble. Sra. Lourdes Aguiló i
Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la
retirada de la pregunta esmentada, relativa a edifici de Palau
Reial, 14, publicada al BOPIB núm. 40, de 30 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant Ple de la proposició no de llei RGE núm.

6868/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de setembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7073/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
que la proposició no de llei esmentada, a tramitar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, relativa a
rebuig a la importació de fems des d'Europa per tal d'incinerar-
los a Mallorca, publicada al BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
d'enguany, sigui tramitada davant el Ple de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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