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CW) RGE núm. 7431/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a
l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (III). 3105
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 7421/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
del Decret Llei 5/2012. 3107
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de París. 3108
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K) RGE núm. 7491/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
ALTER. 3109
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R) RGE núm. 7499/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la cartera
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U) RGE núm. 7502/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a impagament a les navilieres.
3111

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
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L) RGE núm. 7357/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals. 3119

M) RGE núm. 7358/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute derivat de l'impost sobre estades a empreses turístiques
d'allotjament. 3119



3056 BOPIB núm. 66 -  5 d'octubre de 2012

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 7404/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President de les Illes
Balears. 3120

B) RGE núm. 7403/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 1334/12. 3120

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7331/12 i 7332/12. 3120

B) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 5735/12. 3120

C) Tramitació davant la Comissió de Salut per a la Proposició no de llei RGE núm. 5766/12. 3121

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 6352/12. 3121

E) Creació de la Comissió no permanent d'estudi de la problemàtica del sector aeri a les Illes Balears, per tal que, mitjançant la
constitució d'una ponència, pugui realitzar i debatre la situació i les necessitats existents, avaluar les distintes solucions possibles i elevar
les propostes que consideri adients als organismes competents. 3121

F) Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 4190/12 a 4213/12.
3121

G) Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm. 6300/12. 3121

H) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm.
4290/12 a 4299/12. 3122

4. INFORMACIONS

A) Incorporació de diputada a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. 3122

B) Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. 3122

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012. 3122



BOPIB núm. 66 -  5 d'octubre de 2012 3057

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2012, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 6990/12, relativa a Son Dureta espai sociosanitari,
amb les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, RGE núm. 7160/12 i 7161/12, i pel Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 7164/12, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament constata la necessitat de crear nous recursos

sociosanitaris a la comunitat autònoma dirigits a les persones
amb discapacitat, a les persones majors amb dependència, a les
persones amb malalties cròniques i especialment per a les
persones amb diagnòstic de malaltia mental crònica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar, davant l’Administració central de
l’Estat, perquè les instalAlacions de l’antic Hospital Son Dureta
mantenguin el seu caire assistencial sanitari en el cas que l’1 de
gener de 2013 el complex no sigui de titularitat del Govern de
les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de setembre de 2012, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6222/12, relativa a mesures
alternatives a les del Govern de l'Estat, amb l'esmena del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 7163/12, i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a prendre les següents mesures
alternatives per fer front a la crisi econòmica:

1. Major transparència i regulació bancària. S’han de
mesurar les conseqüències que els rescats bancaris tenen sobre
les famílies i plantejar que qualsevol reforma ha d’anar
acompanyada de mesures a favor de les persones més
necessitades. Si algunes entitats financeres no són viables, cal
que es procedeixi a una liquidació ordenada, salvaguardant els
fons dels dipositaris a través del Fons de Garantia de Dipòsits
(FGD) i que les ajudes del Mecanisme Europeu d’Estabilitat
(MEDE) a les entitats financeres viables vagin acompanyades
d’uns memoràndums condicionats a la major concessió de
crèdits en condicions favorables a les famílies i pimes.

2. El Govern espanyol ha de proposar i impulsar a les
institucions europees un acord entre els estats membres per
eradicar o com a mínim regular a nivell europeu els paradisos
fiscals, aprofitats per les grans corporacions i fons d’inversió
per evadir grans quantitats d’imposts a més d’operar de forma
incontrolada en benefici propi.

3. Cal seguir en el camí establert per l’actual govern de
Mariano Rajoy, de limitació de salaris i cobrament d’incentius
per part d’alts directius d’empreses de capital públic i
d’empreses que hagin rebut ajudes públiques.

4. Treballar de forma consensuada en el procés de
reestructuració i reconversió de les administracions públiques,
amb l’eliminació de duplicitats, la simplificació i l’abaratiment
de la seva estructura.

5. Limitació del sou dels càrrecs públics a un màxim
referenciat tantes vegades el SMI. Revisió de tots els privilegis
que els càrrecs públics tenguin durant el seu mandat o una
vegada abandonin el seu càrrec, per la seva supressió o reforma:
sou vitalici d’expresidents (en qualsevol cas, declarar que el sou
d’expresident es perd en el moment que es passi a percebre
altres ingressos d’empreses privades), pensions màximes,
l’anomenat “complement 33”, ...

6. Elaboració i aplicació d’un pla d’inversions en innovació,
recerca i desenvolupament. Els pressuposts de les
administracions hauran de reservar un percentatge mínim
destinat a innovació i recerca. Donar suport al Govern de les
Illes Balears a seguir implementant els plans d’inversions en
innovació, recerca i desenvolupament ja iniciats. Constatar la
importància que aquests tipus d’iniciatives tenen pel futur de la
nostra comunitat i la seva reactivació econòmica.

7. Reclamar al Govern de l’Estat totes aquelles inversions
mediambientals, turístiques, en infraestructures i en innovació
que estan compromeses amb les Illes Balears mitjançant
convenis o per l’Estatut i que l’Estat no ha fet efectives."

A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
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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 25

de setembre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6562/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a inici del curs escolar 2012-2013.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Àngel
Bosch i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni Alorda i
Rafael Ángel Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 d'octubre 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7037/12, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
deute del Govern amb les administracions de Balears. (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 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7041/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a l'illa de
Mallorca. (BOPIB núm. 64, de 21 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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7043/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a les illes
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 64, de 21 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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7042/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a temporada turística a l'illa de
Menorca. (BOPIB núm. 64, de 21 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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7042/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves infraestructures
educatives a Eivissa. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

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

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7045/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compte general de la comunitat
autònoma. (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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7048/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar a
Menorca. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7051/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla
director de residus sòlids urbans i Pla hidrològic. (BOPIB núm.
64, de 21 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 3 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7052/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a utilització dels infants. (BOPIB núm. 64,
de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7053/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fracàs escolar. (BOPIB núm.
64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7054/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a beneficis del femer d'Europa. (BOPIB
núm. 64, de 21 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 3 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7055/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a incompatibilitat del president Bauzá.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7040/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes als balears residents a
l'exterior. (BOPIB núm. 64, de 21 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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7046/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a balanç en relació amb la
formació en català dels treballadors de l'Administració Pública.
(BOPIB núm. 64, de 21 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 3 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7056/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creixement econòmic. (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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7056/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària adequada.
(BOPIB núm. 64, de 21 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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7050/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dèficit de la comunitat
autònoma. (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 3 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 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7050/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
vídeo emès pels joves del Partit Popular. (BOPIB núm. 64, de
21 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 3 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7057/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reclamar partides
compromeses pel Govern. (BOPIB núm. 64, de 21 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 3 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, rebutjà els Punts 2, 3 i 5 de la Moció RGE
núm. 6990/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Son Dureta espai sociosanitari. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
6354/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a connexions
aèries entre Menorca i Barcelona i Madrid a l'hivern. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de setembre de 2012, rebutjà els Punts 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7,
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 i 2.16 de la Proposició no de llei RGE
núm. 6222/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures alternatives a les del Govern de
l'Estat. (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.9, 2.11 i 2.12:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Punts 2.5, 2.10 i 2.16:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Punt 2.13:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

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

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant el Ple de la
cambra, per tal de retre comptes del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 3743/12 (RGE núm. 6683/12).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de setembre de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, qui va retre comptes del compliment de la
proposició no de llei esmentada, relativa a inici de les obres del
Parc Bit de Menorca.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 25 de setembre de 2012, aprovà,
per assentiment, la Resolució derivada de l'escrit RGE núm.
6168/12, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es
trameten els informes 72, 73, 74 i 75/2012, del Compte
General dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera corresponents a l'exercici 2009.

Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
 "El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del

contingut dels informes 72/2012, 73/2012, 74/2012 i 75/2012,
del Compte General dels consells de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera de l'exercici 2009, respectivament,
presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i
anima els consells a complir les recomanacions que s'hi
contenen."

A la seu del Parlament, a 25 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'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de setembre de 2012, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 6719/12, relativa a
preu dels hidrocarburs a les Illes Balears, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a vetllar pel compliment de la Llei de règim
especial de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Durán i Cladera.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3605/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de la bona administració i del bon
govern (V). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3606/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei de la bona administració i del bon
govern (III). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 3610/12
i 3611/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a Llei de la bona
administració i del bon govern (I i II). (BOPIB núm. 47, de 18
de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2045/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la Llei 4/2011. (BOPIB núm.
40, de 30 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2047/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcionaris interins. (BOPIB núm. 40, de
30 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 2048/12
i 2049/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a situació de serveis
especials (I i II). (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de setembre
de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2443/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Lourdes Aguiló i Bennássar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a oficina avaluadora pública. (BOPIB núm.
43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 27 de setembre de 2012, debaté la Pregunta
RGE núm. 2944/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cobertura en
sanitat animal. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 27 de setembre de 2012, debaté la Pregunta
RGE núm. 2945/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a liquidació de
Carn Illa. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença conjunta de la representant de les

associacions d'Eivissa-Formentera i de la representant de
Menorca, davant la Comissió de Salut, sobre la salut mental a
les Illes Balears.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 26 de setembre de 2012, tengué lloc la
compareixença conjunta de la Sra. Irene Escandell, representant
de les associacions d'Eivissa-Formentera, i de la Sra. María
Cerezo, representant de Menorca, les quals informaren sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,

davant la Comissió de Turisme, sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; mesures d'estalvi 2012 (IX)
(RGE núm. 3621/12).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de setembre de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat del director general de Turisme i de la cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans, sobre les directrius generals de l'acció de
govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern
(RGE núm. 6017/12).

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre
de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Salut, Família i Benestar Social, qui, acompanyat de la directora
general de Família, Benestar Social i Atenció a les persones en
situació especial, del gerent del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, de la gerent de
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, de la responsable de
Comunicació, de la cap de Gabinet, de la directora de l'Oficina
de Drets del Menor i de la directora de l'Institut Balear de la
Dona, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans, sobre el Pla d'equilibri econòmic de les Illes
Balears; mesures d'estalvi 2012 (III) (RGE núm. 3634/12).

A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre
de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller de
Salut, Família i Benestar Social, qui, acompanyat de la directora
general de Família, Benestar Social i Atenció a les persones en
situació especial, del gerent del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, de la gerent de
la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, de la responsable de
Comunicació, de la cap de Gabinet, de la directora de l'Oficina
de Drets del Menor i de la directora de l'Institut Balear de la
Dona, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre la modificació de la Llei de normalització
lingüística (RGE núm. 447/12).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2012,
tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyat de la cap de Gabinet, de
la directora de Cultura i Joventut i del director adjunt, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 6275/12, de la Sindicatura de

Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet
l'Informe 76/12, sobre les magnituds més significatives dels
informes dels comptes generals de la UIB del període 2005-
2009.

 A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de setembre de 2012, tengué
lloc el debat de l'escrit esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de l'escrit RGE núm. 6224/12, de recaptació de

la presència del Sr. Conseller de Turisme i Esports davant la
Comissió de Turisme.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de setembre de 2012, aprovà per unanimitat
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relatiu a la recaptació del Sr.
Conseller de Turisme i Esports davant aquesta comissió per tal
d'informar sobre la situació actual del Palau de Congressos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Aprovació de l'escrit RGE núm. 6225/12, de recaptació de

la presència del Sr. Conseller de Turisme i Esports davant la
Comissió de Turisme.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de setembre de 2012, aprovà per unanimitat
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relatiu a la recaptació del Sr.
Conseller de Turisme i Esports davant aquesta comissió per tal
d'informar sobre el Pla integral de turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Aprovació de l'escrit RGE núm. 447/12, de recaptació de la

presència del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de setembre de 2012,
aprovà per assentiment l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a la
recaptació del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
davant aquesta comissió per tal d'informar sobre la modificació
de la Llei de normalització lingüística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 7172/12, del Consell de Mallorca, de modificació de
la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial i
modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives.

Així mateix, la Mesa es dóna per assabentada que el
Consell Insular de Mallorca ha delegat la defensa d'aquesta
proposició davant la cambra a la Sra. Catalina Soler Torres,
consellera executiva del Departament de Medi Ambient del
Consell Insular de Mallorca.
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Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 Presentació de la Proposició de llei de modificació de la

Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i
modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives.

Adjunt li remetem I'acord del Ple del Consell de Mallorca de
data 13 de setembre de 2012, en virtut del qual aquest Consell
Insular de Mallorca ha exercit la iniciativa legislativa amb
l'aprovació de la "Proposició de Llei de modificació de la
Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i
modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives", per la corresponent
tramitació parlamentària, de conformitat amb el que a l'efecte
disposa el Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOIB
núm. 170 - 20 d'abril de 2011).

Així mateix us comunic que en el propi acord adjunt, el
Consell Insular de Mallorca n'ha delegat la defensa davant la
cambra a la senyora Catalina Soler Torres, consellera executiva
del Departament de Medi Ambient del Consell Insular de
Mallorca.

Palma, el 14 de setembre de 2012.
El secretari general del Consell de Mallorca:
Jeroni Miquel Mas i Rigo.

TEXT ARTICULAT DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI,
DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 6/2006, DE 12

D'ABRIL BALEAR DE CAÇA I PESCA FLUVIAL I
MODIFICADA PER LA LLEI 6/2007, DE 27 DE
DESEMBRE, DE MESURES TRIBUTÀRIES I

ECONOMICOADMINISTRATIVES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial
du ja una sèrie d'anys d'aplicació. En el dia a dia de la gestió
administrativa i tècnica d'aquesta pràctica, que a les Illes
Balears genera un volum de tramitacions especialment elevat i
un ús del camp significatiu, s'ha fet palès que alguns punts
requereixen revisió. El fet que la llei es generà en un marc
estatuari previ a l'actual fa prudent revisar-la i adaptar-la a
l'escenari actual.

II

En particular, la Llei regula en l'article 30 les proves i la
certificació d'aptitud per a la pràctica cinegètica, com a elements
obligatoris per a l'obtenció de la llicència de caça, com també
les causes d'exempció de les proves, les quals són molt difícils
de verificar en el període temporal que fixa el punt 6 de l'article
en qüestió. Primerament, perquè les aplicacions informàtiques
per verificar d'ofici els requisits necessaris són posteriors a
l'inici del període establert, i també perquè l'exigència a les
persones interessades de l'acreditació dels requisits suposaria

remetre's a procediments administratius d'obtenció de la
llicència de caça previs a la llei, moment en el qual la ciutadania
no podia saber què s'esdevindria. Tot plegat fa que, amb les
repercussions econòmiques i socials que es derivarien de
l'aplicació de l'article 30, aquest article esdevengui fora de
context, no sols en el marc de la realitat de la nostra comunitat
autònoma, sinó també comparativament a altres comunitats
autònomes que tenen proves d'aptitud o "examen del caçador",
o estan en procés de desenvolupar-les.

III

El Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs als
consells insulars de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d'aquestes institucions insulars que
actualment exerceix l'Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància
i aprofitament dels recursos cinegètics com també de pesca
fluvial, en desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, estableix un desenvolupament i una aplicació de
l'examen del caçador diferenciant funcions que pertoquen unes
al Govern de les Illes Balears, i altres als consells insulars, fet
que s'ha de prendre també en consideració.

IV

L'escenari actual en què les competències en matèria de caça
i pesca fluvial són pròpies dels consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, cada un en el seu àmbit
territorial, romanent una competència residual que és exercida
per part del Govern de les Illes Balears, i que ja s'han
transferides les funcions, els mitjans i els serveis, obliga
especialment a fer un esforç de cara a disposar d'una llei
pràctica, que alhora salvaguardi la solució àgil i precisa de les
problemàtiques concretes a cadascuna de les realitats insulars,
així com l'existència uns principis comuns aplicables amb
propietat a totes elles.

V

Finalment, la necessària austeritat, eficiència i agilitat que
cal inferir com a valors positius en l'exercici de funcions
públiques, especialment en l’escenari socioeconòmic actual, fa
recomanable simplificar o suprimir diversos tràmits i registres
que no aportaven avantatges significatius de cara a la pràctica
cinegètica a les Illes Balears ni a la seva gestió administrativa.

Article primer
Modificació de l'articulat de la Llei 6/2006, de 12 d’abril,
balear de caça i pesca pluvial

Els articles de la Llei 612006, de 12 d'abril, balear de caça
i pesca fluvial, que a continuació es relacionen, quedaran
redactats com segueix:
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1. “Article 2
Definicions

Per a l'aplicació de la llei present, s'atén a les definicions
següents:

a) Comunes:

1. Espècie autòctona: espècie present de forma natural a les Illes
Balears, on ha arribat pels seus propis mitjans, sense intervenció
humana.

2. Espècie introduïda, alAlòctona o exòtica: espècie que no
inclou les Illes Balears a la seva àrea de distribució natural i que
hi ha arribat per acció humana.

3. Espècie invasora: espècie, introduïda o pròpia, que tingui la
capacitat de proliferar en els ecosistemes insulars i d'alterar-ne
la fauna i la flora pròpies per depredació, competència o
modificació física del medi.

4. Espècie pròpia: espècie autòctona o introduïda en temps
remots, i que forma part  dels actuals ecosistemes naturals
insulars.

b) De caça:

1. Abeurada: punt amb aigua temporal o permanent, natural o
artificial, on acudeixen a beure els animals silvestres.

2. Aguait: procediment de caça consistent a esperar en un lloc
fix la presència de les peces de caça, per ser-ne lloc de pas,
alimentació o descans.

3. Animal assilvestrat: animal domèstic que ha perdut aquesta
condició, que deambula pel medi natural sense control del
propietari.

4. Arruix: procediment de caça consistent a forçar els animals
a aproximar-se als punts d'espera dels caçadors. En el cas de les
aus, és la traducció del terme castellà “ojeo”.

5. Caça: activitat esportiva i de lleure consistent a capturar els
animals silvestres, assilvestrats o alliberats amb aquesta
finalitat, legalment qualificats corn a cinegètics, encalçar-los,
atreure'ls, localitzar-los o assetjar-los amb la finalitat de
capturar-los, matar-los o facilitar-ne la captura per un tercer,
amb els mitjans, les armes i els procediments legalment
establerts.

6. Caça a coll: procediment tradicional de caça basat en l'ús de
filats a coll, amb teles entre dues canyes, sostingudes i
accionades pel caçador per a la captura de determinades
espècies d'aus.

7. Caça de perdiu amb bagues: procediment tradicional de
captura de perdius amb reclam. sense arma de foc, mitjançant la
disposició de llaços o bagues a certa distància de la gàbia del
reclam, amb barreres vegetals per induir el pas de les aus pel
dispositiu de captura.

8. Control d’espècies: reducció dels efectius demogràfics d'una
espècie silvestre o assilvestrada, amb mètodes legalment
permesos i sota l'autorització de la conselleria competent en
matèria de caça.

9. Llepolidor: punt en el qual es proporciona aliment a les
espècies de caça artificialment, amb l'objectiu de practicar-hi els
aguaits o altres mètodes de caça.

10. Modalitat tradicional: procediment de caça utilitzat a les
Illes Balears, documentat abans de la meitat del segle XX i usat
sense interrupció.

11. Primera sang: ferida en un animal de caça, apreciable en el
seu rastre, que minva la seva capacitat de fuita o defensa.

12. Secretari: auxiliar d'un caçador amb arma de foc, no armat,
que li facilita munició, li carrega una segona arma o l’auxilia
personalment en l’exercici de la caça.

13. Titular dels drets cinegètics: persona física o jurídica que
gaudeix l’aprofitament cinegètic d'un terreny, pel dret de
propietat o per estar-hi habilitada pels procediments establerts
a la llei present.

14. Titular dels terrenys: persona física o jurídica que, en la seva
legal condició de propietària o titular de drets reals o personals,
ostenta la facultat de disposar, totalment o parcialment, dels
terrenys afectes.

15. Ús no consumptiu: utilització d'un recurs natural sense
afectar-ne la integritat o l'abundància, com són la fotografia de
fauna o flora, l'observació o la captura incruenta per a
alliberament immediat.

16. Vedat: terreny on la caça i la seva gestió queda reservada
per declaració administrativa a favor del seu titular cinegètic o
de les persones autoritzades per ell, d’acord amb les previsions
de la llei present.

c) De pesca fluvial:

l. Aigües insulars: les dels embassaments, els torrents, els
canals, els estanys, les basses de rec i les albuferes, dolces,
salobres o salades. La desembocadura d’albuferes o torrents a
la mar és la línia recta imaginària que uneix els punts
d’intersecció de les dues vores amb la costa on siguin
perceptibles ones ordinàries, sense que aquesta línia pugui
superar la longitud de cent metres.

2. Cucada: sistema tradicional de pesca d'anguila, consistent en
un garbuix de cucs suspès d'un fil de pesca, usat com a esca, no
proveït d'ham. El pescador captura l'anguila quan aquesta
mossega l'esca sense amollar, moment en què la treu de l’aigua
i la disposa en un bastidor de tela, on cau el peix.

3. Establiment d'aqüicultura: establiment o instalAlació,
permanent o temporal, destinat a la producció o creixença
d'alguna o algunes espècies de fauna o flora aquàtica, amb
independència del caràcter comercial o no de la producció.

4. Establiment de piscicultura: establiment o instalAlaci6,
permanent o temporal, destinat a la producció o creixença
d'alguna o algunes espècies de peixos, amb independència del
caràcter comercial o no de la producció.
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5. Llença: art de pesca consistent en un o diversos hams en un
giny fermat a la vorera, a la vegetació o a un objecte flotant,
susceptible de capturar peixos sense la intervenció immediata
del pescador.

6. Morenell: recipient de malla o qualsevol material en el qual
els animals poden penetrar i no sortir.

7. Pesca fluvial: activitat esportiva o professional que té com a
objectiu capturar, de forma activa o passiva, els animals que
habiten de manera permanent o transitòria les aigües insulars no
marines, públiques o privades.

8. Puu: crustacis de petita talla, propis d'aigües salabroses o
litorals, capturats per fer-los servir d'esca.

9. Salabret: xarxa disposada sobre un bastidor, proveïda o no de
mànec, que és alçada pel pescador per apoderar-se dels crancs
o animals que en aquell moment es troben sobre ella.

10. Robadora: ham amb tres o més de tres morts.

11.Pas (pesca fluvial): punt d'entrada o sortida a masses d'aigües
més amples.”

2. “Article 6
Caçador

1. És caçador qui practica la caça reunint tots els requisits
legalment exigits a l’efecte.

2. El dret a caçar correspon a persones majors de 14 anys que,
havent acreditat l’aptitud i el coneixement precisos, estiguin en
possessió de la llicència de caça de les Illes Balears o
equivalent, d'acord amb el que disposa l’article 29 d'aquesta llei,
no es trobin inhabilitades per sentència judicial o resolució
administrativa ferma i compleixin la resta de requisits als
efectes establerts en aquesta llei i a les restants disposicions
aplicables.

3. El menor d'edat major de 14 anys no emancipat necessita, per
poder exercir la caça, l'autorització expressa i per escrit de qui
n’ostenti la representació legal. Els majors de 8 anys menors de
14 anys podran actuar com a caçadors acompanyats d'altres
caçadors en modalitats sense arma de foc, sota la responsabilitat
d'aquests, desenvolupant totes les accions inherents a l’exercici
de la caça amb aquella modalitat.

4 . Per a la caça major amb arma de foc cal tenir complerts els
16 anys, sense perjudici de la resta de condicions previstes en el
present article.

5. Per utilitzar armes o mitjans que requereixin d'autorització
especial, és necessari estar en possessió del corresponent
permís.

6. L'exercici de la caça amb armes de foc per part de menors
d'edat majors de 14 anys, requereix que aquests, a més d'estar en
possessió de l’autorització especial per a l'ús d'armes, i la resta
de documentació preceptiva per a la pràctica de la caça, vagin
acompanyats d’un caçador major d'edat autoritzat a tal efecte
pels responsables legals del menor, el qual ha d'estar en
possessió de la llicència d'armes i de la resta de documentació
preceptiva per a la pràctica de la caça, que els controli i se'n
responsabilitzi sense allunyar-se'n.”

3. “Article 7
Drets i deures del caçador

1. El caçador té els drets següents:
a) A exercir la caça en les condicions establertes en aquesta

llei i en l'ordenament jurídic.
b) A associar-se per a la pràctica d’aquest esport.
c) A rebre informació i formació per part de les

administracions sobre la caça i la seva
pràctica.

d) A fruir de tots els beneficis establerts per la conselleria
competent en matèria de caça en aplicació d'aquesta llei.

2. El caçador té els deures següents:
a) Conèixer les espècies silvestres, les normes, els mitjans

legals de caça i les mesures
de seguretat.

b) Gestionar les poblacions de les espècies cinegètiques i els
terrenys on caci de forma
que n'asseguri la sostenibilitat.

c) Reduir el sofriment de les preses tant com sigui possible.
d) Assegurar el benestar dels animals auxiliars de què se

serveixi.
e) Practicar l'esport en condicions que garanteixin la

seguretat de tercers i que els evitin molèsties innecessàries.
f) Respectar les propietats i els drets de tercers.
g) Conèixer la classificació cinegètica dels terrenys on

practica la caça així com
diposar de les autoritzacions expedides pels titulars que
pertoqui.”

4. “Article 12
Disposicions comunes als vedats de caça

1. Els vedats són els terrenys cinegètics on la caça està
reservada a favor del seu titular. La declaració de vedat de caça
la fa la conselleria competent en matèria de caça a petició dels
titulars cinegètics que acreditin, de manera legal suficient, el seu
dret d'aprofitament cinegètic en els terrenys afectats.

2. La titularitat d’un vedat haurà de recaure sobre una única
persona física o jurídica, la qual n'assegura la gestió i
l'aprofitament sostenible dels recursos cinegètics, el compliment
de les obligacions derivades de la normativa vigent, i està
habilitada per autoritzar-hi la caça d'acord amb les previsions de
la llei present.

3. Per a l'exercici de la caça en un vedat, és necessari que aquest
compti amb un pla cinegètic aprovat per la conselleria
competent en matèria de caça, d'acord amb les disposicions
reglamentàriament establertes a l'efecte.

4. Els accessos i límits practicables als vedats estaran
senyalitzats en la forma establerta reglamentàriament.
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5. La conselleria competent en matèria de caça, per motius
justificats de conservació de la fauna, pot suspendre
cautelarment i temporalment els aprofitaments cinegètics, amb
la prèvia audiència al seu titular.

6. L'adscripció o la segregació de terrenys a un vedat de caça
s'efectua a instàncies del titular dels terrenys, mitjançant
resolució administrativa que ha d'incloure, en el seu cas, el
tràmit d'audiència del titular del vedat. Si aquesta adscripció o
segregació suposa una variació substancial de les
característiques del vedat, se n'ha de revisar el pla cinegètic a
costa del promotor del canvi.

7. La conselleria competent en matèria de caça expedeix la
matricula anual acreditativa de la condició cinegètica dels
vedats de caça i dels camps d'ensinistrament de cans, amb el
previ pagament de la taxa corresponent. Els vedats socials estan
exempts de pagar matrícula anual.

8. Les superficies indicades en aquesta llei en relació amb els
vedats han de ser continues, excepció feta del que disposa
l’article 13.8., tot i que els cursos d'aigua i les vies de
comunicació no suposen, a tal efecte, discontinuïtat. No es
poden comptabilitzar, com a superficie del vedat, els terrenys
urbans o esportius.

9. La conselleria competent en matèria de caça podrà atorgar
certificats de qualitat als vedats de caça, en els termes establerts
reglamentàriament.

10. L’arrendament d'una propietat rústica no inclou
l'arrendament dels drets cinegètics, excepte pacte exprés en
aquest sentit inclòs en el contracte d’arrendament.

11. Queda prohibida qualsevol pràctica contrària a la protecció,
al foment, a la gestió i a l'aprofitament ordenat de les espècies
objecte d’activitat cinegètica.”

5. “Article 13
Vedats de societats locals

1. Són vedats de societats locals els de titularitat de les societats
locals de caçadors definides a l’article 55.4 de la llei present.

2. Per a l'inici de declaració, la societat promotora ha de
sotmetre a la conselleria competent en matèria de caça una
solAlicitud de vedat, amb la qual acrediti suficientment la cessió
al seu favor dels drets cinegètics d'un mínim del 20 per cent de
la superficie dels terrenys proposats com a vedat. L'esmentada
solAlicitud ha de ser objecte de tràmit d'informació pública
mitjançant anunci exposat, durant un termini mínim d'un mes,
al tauler de l'ajuntament del terme municipal on se situïn els
terrenys afectats i ha d'incloure la intenció expressa de constituir
el vedat, els seus límits cartogràfics i la relació de parcelAles
afectades. Si, durant el termini assenyalat en el paràgraf
anterior, els titulars de les parcelAles no manifesten, de forma
expressa i per escrit, la seva oposició a la inclusió d'aquests en
el vedat, es presumeix la cessió efectiva dels drets cinegètics en
favor de la societat local. Els terrenys dels propietaris que
manifestin de forma expressa i per escrit el seu desacord han de
ser exclosos. En qualsevol moment el titular del terrenys
inclosos en el vedat podrà exercir la segregació que se li
reconeix a l'article 12.6. L’efectiu compliment del tràmit del
procediment per a la declaració de vedat, d’acord amb el

disposat en el present apartat, s'ha d'acreditar a l'expedient
mitjançant certificació del secretari de l'ajuntament.

3. Les parcelAles enclavades, de superficie inferior al 2 per cent
del vedat i que en total no en superin el 15 per cent, podran ser
incloses en el seu perímetre, si fos necessari per motius de
continuïtat o delimitació. Si els seus propietaris haguessin
expressat disconformitat, seran qualificades com a zona de
reserva permanent i no s'hi podrà caçar, tot i que formin part del
vedat.

4. Les propostes d'ampliació s'han d’efectuar amb els mateixos
tràmits.

5. La superficie d’un vedat de societat local és, com a mínim, de
100 hectàrees, sense
límit màxim de superfície.

6. Amb l'objectiu de fomentar el caràcter social i esportiu de
l'activitat cinegètica, els vedats de societats locals tenen una
reducció de la seva taxa anual de matriculació del 75 per cent
respecte de l'establerta amb caràcter general i gaudeixen de les
ajudes que amb aquesta finalitat estableixi la conselleria
competent en matèria de caça.

7. En cas de segregar-se terrenys d'un vedat de societat local,
aquests podran quedar adscrits a la figura de terrenys gestionats
d'aprofitament comú, prevista a l'article 19 d'aquesta llei.

8.Els vedats de societats locals podran incloure, sota la mateixa
matrícula, diferents terrenys no continus sotmesos a
l’aprofitnment de la societat de caçadors local, amb una
superficie mínima de 20 hectàrees.”

6. “Article 14
Vedats particulars

1. Són vedats particulars de caça els declarats com a tals per la
l'administració competent en matèria de caça a petició dels
propietaris dels terrenys o els titulars d'altres drets reals o
personals que impliquin l'ús i el gaudi de l'aprofitament
cinegètic i que compleixin els requisits legalment establerts a tal
efecte. Poden exercir-hi la caça els titulars cinegètics, els seus
acompanyants i les persones a les quals aquells autoritzin
expressament i per escrit.

2. Els vedats particulars poden constituir-se sobre terrenys d'un
o de més propietaris, sempre que els terrenys que els integren
siguin contigus. En el cas de caça menor, en terrenys d’un únic
propietari, la superficie total de la parcelAla o conjunt de
parcelAles cadastrals contigües que els integren ha de ser igualo
superior a 50 hectàrees en el cas de Mallorca i de 20 en les
altres illes; en terrenys de diversos propietaris, la superfície total
de les parcelAles cadastrals contigües que els integren ha de ser
igual o superior a 100 hectàrees en el cas de Mallorca i de 50 en
les altres illes. Per a la caça major, les extensions mínimes
requerides són 150 i 300 hectàrees respectivament.

En el cas de finques la propietat de les quals pertanyi de
forma proindivisa a diferents titulars, és necessària la majoria
establerta a l'article 398 del Codi Civil, com a requisit d'obligat
compliment per a la integració d'aquestes en el vedat.
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3. La titularitat del vedat correspon a la persona fisica o jurídica
que n'ha obtingut la declaració com a titular dels terrenys o per
cessió documentada dels drets cinegètics dels titulars. En cas de
vedats constituïts sobre terrenys de diversos propietaris, aquests
han de constituir una associació o comunitat de propietaris per
a la gestió del vedat o alternativament efectuar la cessió dels
seus drets en favor de qui n'ha d'ostentar la titularitat.

En cas d'existència d'un contracte d'arrendament o acord de
cessió dels drets  cinegètics d'un vedat, s'haurà de fixar
documentalment i notificar a l'administració competent qui
ostentarà la titularitat cinegètica del vedat durant el període de
vigència del contracte o acord, i s'haurà d’efectuar, si s'escau, el
canvi de titular cinegètic corresponent. En cas de litigi entre les
parts o en altres casos en què sigui impossible determinar en qui
recau la titularitat d'un vedat, l'administracio resoldrà la
suspensió cautelar de la caça en el vedat.

4. La transmissió de titularitat d'un vedat particular, en cas que
aquest coincideixi amb el titular dels terrenys, s'efectua a petició
del nou amb la presentació dels documents acreditatius de la
transmissió. Si el vedat està integrat per finques de distinta
titularitat, el canvi de titularitat s'haurà d'acreditar amb la
voluntat de la majoria, o si aquesta hi manca, la titularitat es
transferirà a favor de qui acrediti la major representació.”

7. “Article 21
Zones de seguretat

l. Són zones de seguretat, als efectes de l'establert en aquesta
llei, aquelles on hagin d'adoptar-se mesures de prevenció
especials que permetin garantir una protecció adient de les
persones i dels béns que s'hi trobin, i hi queda prohibit l'exercici
de la caça amb armes de foc.

Per això, les armes s'han de portar descarregades quan es
transiti per una zona de seguretat. S'entén que una arma està
carregada quan pot ser disparada sense necessitat d'introduir-hi
munició.

Amb caràcter general, es prohibeix disparar en direcció a
una zona de seguretat, sempre que hi pugui arribar el projectil;
llevat que la configuració del terreny intermedi sigui de tal
forma que resulti del tot impossible batre la zona de seguretat.

2.Es consideren zones de seguretat:
a) Les vies i els camins d'ús públic i les vies fèrries.
b) Les aigües públiques o de domini públic i els

embassaments.
e) La zona de domini públic maritimoterrestre.
d) Els nuclis de població urbans i rurals, així com les seves

proximitats.
e) Els edificis habitables aïllats, els edificis agraris o

ramaders en ús, els jardins i parcs públics, les àrees recreatives,
les zones d'acampada i els terrenys esportius.

f) Les parcelAles agrícoles d'hortalissa i fruiters en
explotació.

g) Qualsevol altra que, per les seves característiques, sigui
declarada com a tal per la conselleria competent en matèria de
caça, mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

3.En els supòsits prevists a les lletres b) i e) de l'apartat anterior,
els límits de les zones de seguretat són els que per a cada cas
estableix la seva legislació específica com a de domini públic.

En el supòsit previst a la lletra d) de l'apartat anterior, els
límits són els corresponents
a les últimes edificacions o instalAlacions habitables.

En el supòsit recollit a la lletra e) de l'apartat anterior, els
límits corresponen als dels
elements relacionats on es trobin instalAlats.

4. Formen part de les zones de seguretat per a la pràctica de la
caça menor amb escopeta la franja de 100 metres de distància
des dels límits exteriors de les relacionades en el punt d), la de
25 metres dels del punt a) i la de 100 metres dels del punt e) de
l'apartat 2 del present article. Aquestes distàncies queden
duplicades per a la pràctica de la caça major amb cartutxeria
metàlAlica.

5. Les distàncies de seguretat establertes amb caràcter general
en el punt precedent queden adaptades amb caràcter específic en
el següents casos:

a) El que s'estableixi en una autorització especial expedida
per l'administració competent en matèria de caça, d'acord amb
l’article 39 d’aquesta llei.

b) A les zones de seguretat relatives a edificis aïllats o
parcelAles d'hortalissa o
fruiters, el titular d'aquests edificis o parcelAles podrà autoritzar
per escrit l'exercici de la caça quan sigui necessària per prevenir
perjudicis ocasionats per les espècies cinegètiques i no afecti
zones publiques o tercers. En cas que el caçador sigui el
propietari o arrendatari, no caldrà l'autorització esmentada.”

8. “Article 23
Refugis de fauna

1. Són refugis de fauna els terrenys que quedin sostrets a
l'aprofitament cinegètic per motius de caràcter biològic, científic
o educatiu, a fi d'assegurar la conservació de determinades
espècies de la fauna silvestre.

2. Els refugis de fauna han de tenir una superfície mínima de 10
hectàrees, excepte en els casos de biòtops de caràcter singular,
especialment zones humides i altres hàbitats de caràcter relicte.

3. La declaració es podrà fer d'ofici, a iniciativa de
l'administració competent en matèria de caça, o a instància de
l’administració competent en protecció d’espècie, de
l'administració competent en matèria educativa, d'entitats
científiques legalment constituïdes, d'organitzacions no
govemamenta1s amb finalitat cinegètica, mediambiental o
educativa, dels ajuntaments o de la propietat. En tots els casos
serà necessària la conformitat expressa de la propietat, excepte
quan es tramiti d'ofici per part de l'administració per raons de
conservació de la fauna, les quals hauran de quedar degudament
acreditades a l'expedient.

4. La solAlicitud d'iniciació del procediment de declaració de
refugi de fauna anirà acompanyada de la documentació
especificada i exigida reglamentàriament.
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5. Correspondrà a la conselleria competent en matèria de caça
la instrucció i la resolució del procediment de declaració
assenyalat, l'expedient del qual es posarà de manifest als
interessats així com a l'ajuntament del terme municipal on
estigui ubicat el refugi de fauna a declarar.

6. La gestió dels refugis de fauna, una vegada hagin estats
declarats com a tals, correspondrà a qui n'hagi instat la
declaració, amb la conformitat de la propietat, en les condicions
fixades reglamentàriament.

7. L'administració competent en matèria de caça expedeix la
matricula anual acreditativa de la condició de refugi de fauna
d'un terreny, previ pagament de la taxa corresponent. Els refugis
de fauna declarats d'ofici per part de l'administració estan
exempts de pagar matricula anual.”

9. “Article 28
Requisits per a l'exercici de la caça

l. Per a l'exercici de la caça a les Illes Balears, el caçador ha
d'estar en possessió dels
documents següents:

a) Llicència de caça vàlida i vigent, de conformitat amb les
determinacions d'aquesta llei.

b) Document acreditatiu de la identitat del caçador.
c) En el cas d'utilització d'armes, el permís i la guia de

pertinença, de conformitat amb la legislació específica vigent.
d) En el cas d’utilització d'altres mitjans de caça, les

autoritzacions pertinents, d'acord amb les disposicions
d'aplicació.

e) Document original o còpia compulsada acreditativa de
l'autorització del titular cinegètic del terreny per practicar-hi la
caça, excepte si es va acompanyat per aquest.

f) Assegurança de responsabilitat civil en vigor del caçador,
en el cas de caça amb
arma de foc.

g) Qualssevol altres documents, permisos i autoritzacions
exigibles en virtut de l'establert a la llei present.

2. El caçador ha de portar a sobre, durant l’acció de caçar, la
documentació relacionada a l'apartat anterior.”

10. “Article 29
Llicències

1. La llicència de caça de les Illes Balears és el document
personal i intransferible la tinença del qua1 és necessària per
practicar la caça a l'àmbit territorial d'aquesta comunitat
autònoma.

2. Els imports aplicables per l'expedició de les llicències i
autoritzacions administratives de caça són fixats per la
conselleria competent en matèria de caça i aprovats de
conformitat amb la legislació autonòmica en matèria de taxes,
preus públics i exaccions reguladores.

3. La conselleria competent en matèria de caça pot establir
l'exigència de comptar amb una llicència o una autorització
especial per caçar amb aus de falconeria, fures, reclam de perdiu
mascle o de posseir guardes de cans amb finalitats de caça.

4. Els observadors, batedors o secretaris que assisteixin en
qualitat de tals, sense portar armes de caça, a arruixos o batudes,
no necessiten llicència de caça.

5. La conselleria competent en matèria de caça expedeix
llicències de caça a les persones que, no estant inhabilitades per
a la seva obtenció, acreditin l'aptitud i els coneixements a
l'efecte necessaris i compleixin els requisits legalment exigits.

Per resolució del conseller competent en matèria de caça,
s'establirà el procediment d'expedició, així com la classificació
de les llicències de caça. En relació amb el primer, la conselleria
competent en matèria de caça tindrà la facultat de delegar
l'expedició de les llicències en entitats de dret públic
representatives d'interessos socials en matèria de caça.

5 bis. La llicència de caça ha de ser expedida pel Consell Insular
de la localitat de residència del titular i habilita per exercir la
caça a totes les Illes Balears.

6. El període de validesa d'aquestes llicències és d’un any. No
obstant això, i a petició del caçador, es poden expedir llicències
de fins a tres anys de validesa, fent-ho constar a la mateixa
cartolina.

7. La conselleria competent en matèria de caça podrà establir
l'expedició de llicències temporals, per a períodes d'un mes, per
a caçadors no residents. El reconeixement de l'aptitud d'aquests
caçadors s'establirà reglamentàriament.

8. Els peticionaris de llicències de caça que hagin estat
sancionats per sentència judicial o resolució administrativa
fermes, com a infractors de la legislació en matèria de caça, no
poden obtenir o renovar l'esmentada llicència sense acreditar,
prèviament, que han complert les penes i satisfet les sancions
imposades.

9. Per obtenir la llicència de caça, el menor d'edat major de 14
anys no emancipat, o de 16 per a la pràctica de la caça major,
requereix l'autorització expressa i per escrit de qui n'ostenti la
representació legal, d'acord amb l’establert a l'apartat 3 de
l'article 6 de la llei present.

10. Les persones que acreditin la condició de jubilades o majors
de 65 anys estan exemptes de taxes per obtenir llicència de caça
i altres autoritzacions administratives, excepció feta de la
matrícula anual de vedats i camps d'entrenament de cans.

11. La conselleria competent en matèria de caça pot establir
acords amb d'altres comunitats autònomes per al reconeixement
de la validesa en els territoris respectius de les llicències de caça
expedides per qualsevol de les dues  administracions.”

11. “Article 30
Proves d'aptitud

1. Per obtenir la llicència de caça de les Illes Balears, a partir
dels 14 anys, cal un document d'habilitació que s'obté
mitjançant la superació de les proves que acreditin la possessió
dels coneixements necessaris per exercir la caça a les Illes
Balears.
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2. Correspon a l'Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears determinar reglamentàriament el temari i el tipus
de proves, que versaran sobre el coneixement de la normativa
cinegètica, les modalitats i les arts materials utilitzades per
exercir la caça, la distinció de les diverses espècies animals, les
mesures de seguretat i l’educació cinegètica, sense perjudici
d'altres matèries.

3. Correspon als consells insulars la convocatòria i la realització
de les proves, la realització de cursets si s'escau, i l'expedició
del document d'habilitació als interessats que les hagin superat
i compleixin la resta de requisits normativament exigibles.

4. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears pot establir acords amb altres comunitats autònomes per
al reconeixement mutu de la validesa del document
d’habilitació, així com fixar reglamentàriament criteris de
convergència, períodes transitoris i altres excepcions a l'examen
previst en el punt 1 d'aquest article, així corn cursets de
formació dirigits a la superació de l'examen, i la seva realització
per part d'entitats públiques i privades.

5. Els titulars d'un mínim de llicències de caça per dos anys en
els cinc darrers previs a l’entrada en vigor del reglament amb la
determinació del temari previst en punt 2 d'aquest article,
queden exempts de les proves previstes en el present article.

6. Els infractors sancionats per faltes molt greus previstes en
aquesta llei han de passar per les proves d’aptitud per poder
obtenir nova llicència de caça.”

12. “Article 31
Autoritzacions per caçar

1. Per exercir la caça en els terrenys cinegètics de les Illes
Balears és necessari disposar d’autorització, expressa i per
escrit, atorgada pels seus titulars cinegètics, ajustada al
corresponent pla tècnic i a les disposicions vigents que li siguin
d’aplicació, excepte si es practica en companyia del propi
titular.

2. Aquesta autorització és personal i intransferible i faculta el
seu titular per exercir la caça sota les condicions fixades a la
mateixa autorització i al pla tècnic de caça corresponent.

3. Tot i l'expressat en el punt anterior, en els vedats privats de
caça un caçador autoritzat pel titular podrà caçar amb un
caçador acompanyant si així ho faculta expressament
l'autorització expedida pel titular.

4. Les autoritzacions per caçar en els terrenys cinegètics, que
han de ser emeses en model normalitzat per resolució de
l'administració competent en matèria de caça, es classifiquen en
els tipus següents:

a) Autoritzacions en vedats de societats locals. Són
autoritzacions a favor dels membres de les societats que en
siguin titulars. Poden ser substituïdes per un carnet identificador
del soci, amb notificació prèvia per part de la societat de
caçadors al soci i a l'administració competent dels continguts de
l’autorització per a la temporada de caça en qüestió.

b) Autoritzacions en vedats intensius, socials, públics i
terrenys de caça controlada. Es regulen segons el que estableixi
el seu pla tècnic.

c) Autoritzacions en vedats particulars. Aquestes
autoritzacions són emeses per temporada de caça.

d) Autoritzacions a caçadors convidats. Són esteses pel
titular cinegètic del vedat per
una sola jornada de caça.

e) Autoritzacions a un acompanyat. S’ajusten al previst en
el punt 3 d'aquest article.

5. Queda prohibit expedir autoritzacions que no s'ajustin a les
previsions del present article i a les previsions aprovades al pla
tècnic del vedat, així com les que siguin esteses sense haver
satisfet la matrícula anual del vedat.”

13. “Article 33
Armes, municions, calibres i dispositius auxiliars

1. Queden prohibits els següents tipus d'armes per a l'exercici de
la caça:

a) Armes automàtiques o semiautomàtiques que contenguin
en el seu interior, durant
l'exercici de la caça, més de dos cartutxos.

b) Armes d'aire comprimit.
c) Armes que disparin dards tranquilAlitzants.
d) Armes de foc del calibre 22 de percussió anulAlar.
e) Qualsevol altre tipus d’armes que reglamentàriament es

determini.

2. Queda prohibit, en relació amb les municions per a l'exercici
de la caça, el següent:

a) La tinença i la utilització de munició de plom durant
l'exercici de la caça a les zones humides. S'entén per zona
humida qualsevol paratge inundat o inundable on la vegetació
sigui la pròpia d’aquestes zones.

b) L'abandonament en el medi de cartutxos usats, que han de
ser recollits després de cada seqüència de tir.

c) Altres municions que reglamentàriament es determinin.

3. Queden prohibits els següents dispositius auxiliars per a
l'exercici de la caça:

a) Silenciadors.
b) Mitjans d'ilAluminació de blancs.
e) Visors nocturns.
d) Altres dispositius que reglamentàriament es determinin.”

14. “Article 38
Prohibicions de caràcter general

Amb caràcter general queda prohibit:

1. Caçar aus en època de nidificació, reproducció i cria, així
com durant el seu trajecte vers els llocs de cria en el cas
d'espècies migratòries, sense perjudici de les excepcions
previstes a la llei present.

2. Caçar en època de veda, en dia no hàbil o en terrenys no
cinegètics.

3. Caçar fora del període comprès entre mitja hora abans de la
sortida del sol i mitja hora després que s'hagi post, llevat de la
caça del tord, que podrà iniciar-se una hora abans de la sortida
del sol.
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4. Caçar en els anomenats dies de fortuna, és a dir, en aquells
dies en els quals com a conseqüència d'incendis, epizoòties,
inundacions, sequeres o d'altres causes, els animals es veuen
privats de les seves facultats de defensa o obligats a
concentrar-se en determinats llocs.

5. Caçar quan per la boira, la pluja, la neu, el fum i altres causes
es redueixi la visibilitat de forma tal que es vegi minvada la
possibilitat de defensa de les peces de caça o pugui resultar
perillós per a les persones o per als béns. En tot cas, es
prohibeix caçar quan la visibilitat sigui inferior a 100 metres.

6. Caçar servint-se d’animals o vehicles de qualsevol tipus com
a mitjans d'ocultació o aproximació a les peces de caça.

7. Caçar seguint altres caçadors a menys de 100 metres, fora
dels terrenys cinegètics en els quals tingui lloc un arruix.

8. Caçar en els refugis de fauna, excepte l'establert a l'article 39.

9. Caçar o autoritzar aquesta pràctica a terrenys cinegètics sense
pla tècnic vigent o sense satisfer l'import de la matrícula anual
del vedat.

10. Entrar portant armes, cans o arts disposats per caçar a
terrenys cinegètics degudament senyalitzats, sense estar en
possessió de l’autorització necessària.

11. Portar armes de caça desenfundades o disposades per al seu
ús quan se circuli pel camp en època de veda, sense tenir
l'autorització competent.

12. Caçar sense haver complit les edats previstes a la llei per a
les distintes modalitats o les condicions d'acompanyament
establertes a l'article 6 anterior.

13. Caçar sense tenir la documentació preceptiva o no portar-la
a sobre.

14. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça
l'edat o el sexe de les quals, en cas que siguin notoris, no
concordin amb els legalment permesos, o sense complir els
requisits reglamentaris.

15. Caçar, amb qualsevol modalitat, incomplint les disposicions
que la regulen.

16. Provocar la destrucció, el deteriorament o l'alteració de
vivers o nius, caus i altres llocs de cria o refugi d'espècies
cinegètiques, així com la recollida i la retenció de les cries i els
seus ous, tot i estar buits, i la seva circulació i venda, excepte
amb autorització especial de la conselleria competent en matèria
de caça.

17. Realitzar qualsevol pràctica que tendeixi a arruixar, atreure
o espantar la caça existent en terrenys aliens.

18. Disparar als coloms en contra de les disposicions
reglamentàries que regulin la seva caça i, en especial, als
missatgers i als esportius o gavatxuts que ostentin les marques
reglamentàries visibles.

19. Mantenir oberts els colomers en les èpoques que
reglamentàriament es determinin.

20. Caçar en les abeurades habituals o en els llepolidors i punts
d'alimentació artificial de les espècies cinegètiques i els
posadors corresponents en un radi de 30 metres.

21. Incomplir les condicions d'una autorització administrativa
relativa a qualsevol de les activitats regulades en la llei present.

22. Disparar a zones de seguretat sense l'autorització
excepcional que, per causa justificada, pugui expedir la
conselleria competent en matèria de caça.

23 . Caçar amb cans o altres animals que no estiguin
degudament identificats d'acord amb la normativa vigent.

24. Vulnerar les disposicions legals establertes per a la
protecció, el foment, la gestió i l'ordenat aprofitament de les
espècies objecte d'activitat cinegètica,

25. Introduir en el medi natura1 espècies alAlòctones o animals
en condicions genètiques o sanitàries que puguin posar en risc
l'estat de la fauna insular.

26. Caçar en estat d’embriaguesa o sota els efectes de
substàncies estupefaents.

27. Incomplir qualsevol altre precepte o 1imitació d’aquesta llei
o que per al seu desenvolupament es fixi reglamentàriament.”

15. “Article 45
Protecció dels cultius

1. La conselleria competent en matèria de caça pot dictar les
mesures necessàries perquè, quan es presentin determinades
circumstàncies d'ordre agrícola o meteorològic, es condicioni,
es prohibeixi o s’intensifiqui la pràctica de la caça a fi
d'assegurar la protecció adequada dels cultius que puguin
resultar afectats.

2. Als predis en els quals estiguin segades les collítes, encara
que els feixos o les gavelles es trobin al terreny, es permet caçar
les diferents espècies d'acord amb les vedes o condicions que
per a cada una es determini; però queda prohibit trepitjar o
canviar els feixos o les gavelles del lloc on estiguin colAlocats.

3. En el supòsit que la producció agrícola, ramadera o forestal
d'una finca es vegi perjudicada per les peces de caça, la
conselleria competent en matèria de caça, a instància de part, ha
de fer-ne una avaluació de les circumstàncies, així com de les
seves repercussions, i de conformitat amb el disposat a l'article
39 d’aquesta llei pot autoritzar al titular del vedat, al propietari
o l'agricultor amb coneixença del titular del vedat, a adoptar
mesures extraordinàries de caràcter cinegètic per al control de
l'espècie o les espècies que ocasionin aquests perjudicis.”
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16. “Article 5
Responsabilitat per danys

l. La responsabilitat per danys ocasionats pels animals de caça
queda limitada als casos que no es puguin imputar a culpa o
negligència del perjudicat, ni a força major, d’acord amb la
legislació en matèria civil i de trànsit.

2. Els titulars d'aprofitaments cinegètics són responsables dels
danys materials generats als cultius i l'arbrat per les peces de
caça dins els seus terrenys i confrontants, sempre que els danys
fossin evitables mitjançant l'aplicació del corresponent pla
tècnic de caça aprovat o autoritzacions de control d'espècies.
Subsidiàriament, en són responsables els propietaris dels
terrenys, amb l’excepció d’aquells casos en els quals la causa
del dany és deguda a un tercer, aliè als anteriors. En el cas de
zones de caça controlada. si la conselleria competent en matèria
de caça n'ha cedit l'aprofitament cinegètic a una societat de
caçadors, en respondrà aquesta i, subsidiàriament, la conselleria
competent en matèria de caça.

3. Les compensacions derivades d'aquestes responsabilitats
s'ajusten a les prescripcions de la legislació civil ordinària, així
com al dret de repetició en els casos de responsabilitat solidària,
quan es tracta de vedats constituïts per associació.

4. L'administració responsable dels espais naturals protegits on
sigui prohibida la caça i els titulars de la gestió dels refugis de
fauna, responen dels danys materials generats per les peces de
caça procedents d'aquests terrenys sobre els béns agrícoles i
forestals.

5. Tot caçador és obligat a indemnitzar els danys personals o
materials que causi directament amb motiu de l’exercici de la
caça, excepte quan el fet sigui degut  únicament a culpa o
negligència del perjudicat o a força major.

6. En el cas de danys a l'agricultura, el perjudicat els ha de
comunicar amb caràcter immediat a la conselleria competent en
matèria de caça, la qual els peritarà en presència dels possibles
responsables. L'acta quedarà a disposició de les dues parts, per
al procediment civil que se'n pugui derivar.”

17. “Article 54
Comissió de Caça Major i Homologació de trofeus

1. La Comissió de Caça Major i Homologació de Trofeus és un
òrgan colAlegiat amb participació social, adscrit al departament
competent en matèria de caça del Consell de Mallorca, la funció
del qual és fomentar la caça de cabra salvatge mallorquina i
homologar els trofeus d’aquesta varietat, i d’altres que li siguin
sotmesos amb aquest objectiu.

2. La seva composició i el seu règim de funcionament seran els
que determini reglamentàriament el conseller competent del
Consell de Mallorca. La resta de  consells insulars hi podran
designar un vocal.”

18. “Article 56
Autoritats competents i personal colAlaborador

1. Les autoritats competents en matèria de policia i vigilància de
caça tenen l'obligació de vetllar pel compliment efectiu dels
preceptes de la llei present, de les disposicions que la
desenvolupin i de la resta de la normativa aplicable en matèria

cinegètica, de denunciar les infraccions de què tinguin
coneixement, així com de procedir al comís de les peces de caça
i dels mitjans de caça utilitzats per a la seva comissió.

2. Les funcions de vigilància, inspecció i control de l'activitat
cinegètica a les Illes Balears corresponen a l'administració
competent en matèria de caça, mitjançant els seus agents de
medi ambient, amb els guardes de camp i zeladors com a
auxiliars dels primers, sense perjudici de les competències que
corresponen als cossos i a les forces de seguretat.

3. La conselleria competent en matèria de caça pot habilitar per
a aquestes funcions, a proposta de les respectives
administracions, personal funcionari dels ajuntaments o dels
consells insulars, que acrediti una formació específica en
matèria cinegètica, en els termes establerts reglamentàriament.

4. Igualment, poden ser habilitats, per a colAlaborar amb el
personal enumerat en els apartats anteriors, zeladors privats de
caça, zeladors federatius de caça, així com qualsevol altre
personal de vigilància de caça i protecció de la natura,
degudament acreditat, d'acord amb la seva legislació específica
i amb les prescripcions d'aquesta llei. Aquests zeladors no tenen
la condició d’agents d’autoritat, i la seva competència es limita
a l'àmbit dels terrenys en els quals estiguin habilitats.

5. Als efectes d'aquesta llei, tenen la condició d'agents de
l'autoritat els grups inclosos als apartats 2 i 3 anteriors.

6. En les denúncies formulades contra els presumptes infractors,
les declaracions dels agents de l'autoritat tenen valor provatori
en el seu àmbit d'actuació, sense perjudici de les proves que en
la seva pròpia defensa puguin assenyalar o aportar els
denunciats.

7. Els agents de l'autoritat i els seus auxiliars, en l’exercici de
les seves funcions de vigilància, inspecció i control i en el seu
àmbit territorial d'actuació, poden identificar els practicants de
les activitats objecte de regulació per la llei present i tenen dret
d'accés a tot tipus de terrenys rurals, cinegètics o no cinegètics,
tant tancats com oberts, sense avis previ, així com a les
instalAlacions, recintes tancats, vehicles, recipients i qualsevol
altre element relacionat amb les matèries regulades en aquesta
llei, amb tots els elements auxiliars per al desenvolupament de
la seva tasca. En el cas del domicili, l'accés es portarà a terme
d'acord amb la legislació penal processal.”

19. “Article 67
Graduació de sancions

1. La graduació de les sancions es du a terme tenint en compte
els següents elements:

a) Nocturnitat, excepte en els casos en què, de conformitat
amb el que disposa la llei present, sigui constitutiva per si
mateixa d’infracció administrativa.

b) Caça en temps de veda, excepte en els casos en què, de
conformitat amb el que disposa la llei present, sigui constitutiva
per si mateixa d’infracció administrativa.
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c) Concurrència d’infraccions.
d) Dany o perill causat a les espècies silvestres o als seus

hàbitats i el seu grau de
reversibilitat.

e) Intencionalitat.
f) La situació de risc generada per a persones o béns.
g) Ànim de lucre ilAlícit o benefici obtingut.
h) Organització o agrupació per cometre la infracció i la

realització d'actes amb l'objecte d'ocultar el seu descobriment.
i) Resistència a l’autoritat.
j) Ostentació de càrrec o funció que obligui a fer complir els

preceptes d’aquesta llei.
k) Comissió de la infracció a un espai natural protegit.
1) Naturalesa i volum dels mitjans emprats per cometre la

infracció, així com el nombre de peces capturades, introduïdes
o amollades.

m) Transcendència social.
n) Penediment espontani.
o) ColAlaboració amb les autoritats per evitar mals majors.
p) Reparació del dany causat abans de l'obertura de

l'expedient.

2. En el cas de reincidència, l'import de la sanció que
correspongui imposar s’incrementa en un 50 per cent de la seva
quantia i, si es reincideix dues o més vegades, l'increment és del
cent per cent. Es considerarà reincident el caçador que cometi
una infracció en matèria de caça havent estat sancionat en ferm
per una infracció prèvia en la mateixa matèria, i la sanció no
hagi prescrit.

3. Quan un sol fet sigui constitutiu de dues o més infraccions,
s'imposarà la sanció que correspongui a la infracció de major
gravetat en la meitat superior de la seva quantia o en grau
màxim en cas de reincidència, estimant-se la concurrència amb
les altres infraccions com un element a considerar en la
graduació de la sanció a imposar. Quan en la comissió de la
infracció hagin intervingut diferents persones i no sigui possible
determinar el grau de participació de cadascuna, respondran de
forma solidària de les infraccions que hagin comès i de les
sancions i indemnitzacions que, en el seu cas, s’imposin.”

20. “Article 70
Comissos

1. Tota infracció a la llei present suposa el comís de les peces
vives o mortes que fossin ocupades, així com de totes les armes,
les arts materials, els mitjans o els animals vius que de forma
ilAlícita han servit per cometre el fet constitutiu d'infracció,
sense perjudici de l’establert a l'apartat 4 del present article.

2. En el cas d'ocupació de peça viva, l'agent o l’auxiliar d’agent
denunciant l'ha d’alliberar en el seu medi.

3. En el cas d'ocupació de peça morta i aprofitable, l'agent o
l’auxiliar d'agent denunciant l'ha de lliurar a un centre benèfic,
mitjançant rebut que s'ha d’incorporar a l’expedient.

4. Si es tracta de cans, fures, aus de falconeria, reclams de
perdiu o altres animals similars, el comís se sotmet al règim
exposat a continuació: 

a) Els cans utilitzats per cometre una infracció de caça
podran ser decomissats i disposats en una entitat d’acollida
d'animals oficial o concertada, amb subjecció a les normes
següents:

a.l. El rescat dels cans exigirà l'ingrés previ de 200 euros per
unitat a favor de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sense perjudici de l'obligació addicional del propietari
d’abonar al centre d'acollida l'import del cost de
manteniment dels animals.
a.2 .Transcorregut el termini de dos mesos des de la
notificació de la resolució administrativa corresponent sense
que s'hagin recollit els animals, aquests se cediran a una
entitat d'acollida d’animals oficial o concertada, o podran ser
sacrificats.
a.3. En els casos en què per motius de força major o
impossibilitat material no es pugui procedir al comís dels
cans, aquests es deixaran en poder del suposat infractor en
qualitat de dipòsit, el qual es documentarà mitjançant rebut
que s'adjuntarà a la denúncia. En aquests casos, la multa que
hagi de correspondre per la comissió de la  infracció
s'incrementarà en 200 euros per animal utilitzat en la
infracció.
b) En aquells supòsits d’utilització de fures, aus de

falconeria, reclam de perdiu o altres animals similars com a
mitjà per cometre una infracció administrativa, els animals
podran quedar en dipòsit del presumpte infractor, el qual es
documentarà mitjançant rebut que s’adjuntarà a la denúncia. En
aquests casos, la multa que hagi de correspondre per la comissió
de la infracció s'incrementarà en 120 euros per animal utilitzat.
Si els animals tenen un origen ilAlegal, l'expedient resoldrà el
seu comís definitiu i establirà la destinació que se'ls donarà.

5. Quan les arts materials o els mitjans utilitzats per cometre la
infracció són d'ús ilAlegal o excepcional seran destruïts o cedits
a entitats científiques que en puguin fer ús legal, un cop han
servit com a prova de la denúncia i la resolució de l'expedient
sancionador és ferma.

6. En les resolucions dels expedients sancionadors es decidirà
sobre la destinació dels comissos, i se n’acordarà la destrucció,
l’alienació o la devolució als seus propietaris, en funció de les
característiques d'aquests i de les circumstàncies de la
infracció.”

21. “Article 71
Retirada i devolució d'armes”

l. Els agents de l’autoritat han de procedir a la retirada de les
armes quan hagin servit per cometre la infracció i donaran rebut
de la classe, la marca, el número i el lloc on es dipositin.

2. La negativa a lliurar l’arma, quan el presumpte infractor en
sigui requerit, dóna lloc a denúncia davant el jutjat competent,
als efectes establerts a la legislació penal.

3. Les armes, si són de tinença lícita, han de ser retornades
d'acord amb els supòsits següents:

a) Quan la resolució recaiguda a l'expedient sigui absolutòria
o quan se n'acordi el sobreseïment o l’arxiu. En qualsevol
d'aquests casos, la devolució n’és gratuïta.
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b) Quan s'hagi fet efectiva la sanció imposada, així com la
possible indemnització, en els supòsits d'infracció. La devolució
efectiva de l'arma és gratuïta en els supòsits d’infracció lleu; en
canvi requereix el rescat per part de l’infractor en la quantia de
100 euros, en els supòsits d’infracció greu o molt greu.

No obstant això, l'instructor de l'expedient pot acordar, una
vegada dictada la proposta de resolució, la devolució de l'arma
si el presumpte infractor satisfà la quantia del rescat i presenta
aval bancari que garanteixi l’import total de la sanció i la
indemnització proposades.

4. A les armes decomissades no recuperades pels seus
propietaris, se’ls dóna la destinació establerta a la legislació de
l'Estat en la matèria.

5. Als efectes d'agilitar la tramitació dels expedients
sancionadors i la devolució dels decomisos si s'escau, en el cas
de no reincidents, una vegada iniciat l'expedient, l'administració
competent en matèria de caça podrà efectuar la devolució de
l'arma una vegada l'interessat hagi satisfet un rescat no
retomable de 3.000 per cada arma, sempre que no hi hagi indicis
d’infraccions molt greus. L'impagament per part de l’infractor
dins el període voluntari de la sanció imposada suposarà el nou
decomís de l'arma, que no serà retornada fins al tancament de
l’expedient.”

22. “Article 74
Infraccions greus

Són infraccions greus les contravencions als articles
corresponents d’aquesta llei, les
quals s'enumeren a continuació:
1 . Caçar en època de veda.
2. Caçar amb procediments prohibits que no tinguin caràcter
massiu o no selectiu.
3. Caçar o destruir espècies protegides no amenaçades.
4. Caçar sense tenir llicència de caça.
5. Caçar sense tenir contractada i vigent l'assegurança
obligatòria de responsabilitat civil del caçador.
6. Anellar o destorbar la nidificació d'espècies amenaçades
sense autorització.
7. Atribuir-se indegudament la titularitat cinegètica d'un terreny
cinegètic.
8. Incomplir les normes relatives a la senyalització dels terrenys
cinegètics, d’acord amb l'establert reglamentàriament, si aquest
incompliment afecta drets de tercers o l'ordenat aprofitament de
la caça.
9. Caçar o autoritzar la caça sense tenir aprovat el corresponent
pla tècnic de caça o no haver-ne satisfet la matrícula anual.
10. Incomplir les normes contingudes en el pla tècnic de caça
d'un terreny cinegètic, si aquest incompliment afecta drets de
tercers o l'ordenat aprofitament de la caça.
11. Caçar o entrar amb armes o mitjans disposats per a la caça
a un terreny no cinegètic o a un terreny cinegètic sense tenir
l’autorització del titular.
12. Impedir l’entrada als terrenys cinegètics, impedir o dificultar
les inspeccions o les actuacions dels agents de l’autoritat o dels
seus auxiliars, en l'exercici de les seves funcions.
13. Incomplir les normes contingudes en els plans comarcals
d'ordenació cinegètica.

14. Practicar l'arruix de perdius en terrenys de zones de caça
controlada, vedats socials o vedats públics.
15. Posseir, transportar o comercialitzar peces de caça mortes en
temps de veda, sense poder-ne acreditar la seva procedència
legítima o incomplint les condicions establertes en aquesta llei,
si el valor comercial d'aquestes supera els 100 euros.
16. Transportar i comercialitzar peces de caça que no pertanyin
a les espècies cinegètiques declarades comerciables, si el valor
comercial d'aquestes supera els 100 euros.
17. Transportar, comercialitzar o amollar peces de caça vives,
inclosos els ous d'ocells, sense autorització, si el seu valor
comercial és inferior a 500,00 euros i superior a 100,00 euros,
o comercialitzar o fer publicitat d'ofertes de caça no ajustades
a la normativa vigent.
18. Incomplir les condicions administratives de les granges
cinegètiques, si el fet no està tipificat com a infracció molt greu.
19. SolAlicitar o posseir llicència de caça, o altres autoritzacions
per a la pràctica de les diferents modalitats, estant inhabilitat per
sentència judicial o resolució administrativa ferma o
solAlicitar-la sense complir una sanció anterior per infracció a la
normativa cinegètica.
20. Caçar des de vehicles de qualsevol tipus, aeronaus,
automòbils i embarcacions, com a llocs des d'on disparar.
21. Caçar amb arma de foc en estat d'embriaguesa o sota la
influència de substàncies estupefaents.
22. No declarar, per part dels titulars, una epizoòtia o zoonosi en
els terrenys cinegètics o incomplir les normes que es declarin
obligatòries per al seu control.
23. Transportar en temps de veda armes de foc o altres mitjans
de caça preparats per al seu ús sense estar-hi autoritzat.
24. Atreure o arruixar la caça d'altri.
25. Caçar a abeurada o a llepolidors.
26. Alterar, retirar o destruir els precintes o les marques
reglamentaris de mitjans o animals de caça.
27. Disparar en direcció a una zona de seguretat a la qual puguin
arribar els projectils.
28. No buidar l'arma en aproximar-se al caçador un agent de
l’autoritat o els seus auxiliars.
29. Caçar en els anomenats dies de fortuna.
30. Caçar coloms missatgers o domèstics, portadors de marques
visibles.
31. Caçar amb arma de foc essent menor de 14 anys o menor
d'edat no acompanyat. En aquest supòsit la responsabilitat recau
en l'acompanyant, si n'hi ha, o en el responsable legal del
menor.
32. Allunyar-se més de 50 metres d'un menor d'edat que caci
amb arma de foc, essent-ne el responsable.
33. Falsejar dades personals a la solAlicitud de llicència de caça
o d'autorització reglamentària.
34. Capturar o recolAlectar ous o cries d'espècies cinegètiques o
posseir-los sense poder-ne justificar la seva procedència, no
essent infracció molt greu.
35. Caçar servint-se d’animals, cavalleries, carros, remolcs o
qualsevol altra classe de vehicles com a mitjans dAocultació.
36. Caçar sense autorització aus en època de nidificació,
reproducció o cria o durant el seu trajecte vers els llocs de cria
en el cas de les migratòries.
37. Caçar o transportar espècies protegides o peces de caça
l'edat o el sexe de les quals, en cas que siguin notoris, no
concordin amb els legalment permesos o no compleixin els
requisits reglamentaris.
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38. Caçar fora del període comprès entre mitja hora abans de la
sortida del sol i mitja hora després de la seva posta, o una hora
abans de la sortida del sol i mitja hora després que s'hagi posat
en el cas del tord.
39. Caçar sense complir les mesures de seguretat aplicables a
l'exercici de les diferents modalitats de caça per a una protecció
adient de la integritat física dels participants o de tercers.
40. Destruir, deteriorar o alterar vivers, nius, caus i altres llocs
de cria o refugi d'espècies cinegètiques.
41. Caçar essent agent de l'autoritat durant l'exercici de les seves
funcions, excepte en els supòsits prevists en aquesta llei.
42. Incomplir les condicions establertes a les disposicions
reguladores de les diferents modalitats de caça permeses o
exercir qualsevol modalitat de caça no reconeguda en aquesta
llei.
43. Falsejar les dades amb la finalitat d'obtenir autoritzacions
excepcionals o incomplir les condicions que s’hi contenen.
44. Falsejar les dades contingudes en el corresponent pla
cinegètic.
45. Practicar la caça amb qualsevol tipus d'arma per part
d'observadors, batedors o secretaris, que assisteixin en qualitat
de tals a arruixos de perdiu.
46. Cometre un fet qualificable com a infracció lleu, havent
estat sancionat dues vegades en els darrers dos anys per
infraccions a aquesta llei.
47. Incomplir, en més del doble, del nombre màxim de captures
previstes a l'ordre anual de vedes.
48. Tenir el cans de caça en condicions inadequades segons
preveu la normativa sectorial vigent.”

23. “Article 75
Infraccions lleus

Són infraccions lleus les contravencions als articles
corresponents d'aquesta llei, les quals s'enumeren a continuació:
1. Caçar espècies no autoritzades, no específicament protegides.
2. Caçar en dia no hàbil en època hàbil de caça.
3. Incomplir la normativa d'un pla tècnic, vedat social o terreny
de caça controlada, en aspectes que no afectin els drets de
tercers o l'abundància de la caça.
4. Mantenir amb negligència lleu la senyalització o el
compliment del pla tècnic d'un terreny cinegètic, sense
incomplir la resolució anual de vedes.
5. Incomplir la normativa reguladora de la gestió dels refugis de
fauna.
6. Incomplir la normativa de l'ordre o la resolució anual de
vedes, en els màxims diaris de captures que s'hi estableixin.
7. Incomplir les condicions d'una autorització de la conselleria
competent en matèria de caça o del titular d'un terreny cinegètic,
regulada a la llei present.
8. Expedir, per part del titular cinegètic, autoritzacions que no
compleixin el que reglamentàriament estigui establert o en
contradicció amb el pla tècnic del vedat corresponent.
9. Impedir cobrar la caça en un terreny al caçador que hi tingui
dret.
10. Abandonar fundes de cartutxos al medi rural, així com usar
o posseir munició de plom a zones humides.
11. Permetre la lliure circulació de cans a lloure en temps de
veda, fora de camps d'entrenament o en qualsevol època en
terrenys cinegètics o refugis de fauna, sense autorització del
titular.

12. Incomplir les prescripcions d'aquesta llei en relació amb el
registre, la identificació i la vacunació de cans.
13. Portar l'arma preparada per al seu ús, amb munició a la
recàmera o al carregador, dins una zona de seguretat.
14. Caçar sense armes de foc en estat d'embriaguesa o sota la
influència de substàncies estupefaents.
15. No presentar la memòria anual o la documentació del pla
tècnic o del refugi de fauna en els terminis reglamentàriament
establerts.
16. Incomplir les condicions de control de fauna, amb perjudici
de les espècies silvestres.
17. Anellar espècies no amenaçades sense autorització, amb
marques no homologades o incomplint les condicions amb què
s'autoritzi aquesta activitat.
18. Caçar amb mitjans autoritzables, sense precinte quan sigui
obligatori o sense posseir o portar la documentació preceptiva,
essent-ne titular.
19. Incomplir la normativa relativa a la protecció dels cultius.
20. No comunicar la captura o la troballa d'una au anellada o
d'un animal marcat.
2 1. Caçar sense portar a sobre la documentació preceptiva,
essent-ne titular.
22. Posseir arts ilAlegals o animals de caça (fures, aus de
falconeria o perdius de reclam) sense la preceptiva autorització
o incomplínl les condic.:ions fixad.es en
aquesta.
23. Caçar coloms domèstics no marcats, de color distint als
salvatges.
24. Posseir o transportar peces de caça en condicions irregulars
quan no constitueixi infracció greu o molt greu.
25. Transportar armes preparades per al seu ús en vehicles de
qualsevol tipus, aeronaus, automòbils i embarcacions.
26. Incomplir les condicions d'una autorització de caça
científica o de control d'una espècie.
27. Incomplir els requisits, les obligacions, les limitacions o les
prohibicions establertes en aquesta llei, quan no sigui constitutiu
d'infracció greu o molt greu.
28. Caçar amb la llicència de caça caducada en un període no
superior als dos mesos.
29. Incomplir les condicions fixades per al control de predador
amb gàbies trampa, quan d'aquest incompliment se’n derivi la
mort de l'animal capturat o el seu dany injustificat.
30. Incomplir l'establert a la resolució anual de vedes i a la
normativa de desenvolupament d'aquesta llei, quan no sigui
constitutiu d'infracció greu o molt greu.

Les sancions corresponents a infraccions en aplicació dels
apartats 2 i 6 d'aquest article es fixaran dins del terç superior de
la quantia establerta.”

24. “Article 76
Quantia de les sancions de caça i inhabilitació per punts

1. Per la comissió de les infraccions de caça tipificades a la llei
present s'imposen les
sancions següents:

a) Infraccions lleus, multa de 60 a 450 euros.
b) Infraccions greus, multa de 451 a 2.000 euros i, possible

retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per
obtenir-la durant un termini de fins a dos anys.

c) Infraccions molt greus, multa de 2.001 a 20.000 euros i
retirada de la llicència de caça, així com inhabilitació per
obtenir-la durant un termini comprès entre dos i quatre anys.



3078 BOPIB núm. 66 -  5 d'octubre de 2012

2. La imposició de sancions a una mateixa persona, en virtut de
sentència judicial o resolució administrativa ferma, per la
comissió de dues o més infraccions molt greus en el termini de
tres anys, suposa l'anulAlació de la llicència de caça i requereix,
per  obtenir-la de nou, transcorregut el termini previst a l'apartat
1.c) d'aquest article, la superació de les proves d'aptitud
previstes a l'article 30 de la llei present.

3. Les sancions establertes per a les infraccions greus i molt
greus imputables als titulars cinegètics, poden dur aparellades
les següents sancions accessòries:

a) AnulAlació del vedat.
b) Pèrdua del certificat de qualitat previst a l’article 12.9.
c) Suspensió de l'activitat cinegètica per un termini màxim

d'un any o durant un termini comprès entre dos i quatre anys,
segons es tracti d'infraccions greus o molt greus,
respectivament.

La suspensió de l’activitat cinegètica pot consistir en
qualsevol de les següents mesures: inhabilitació temporal per
comercialitzar peces de caça; suspensió de la resolució
administrativa del vedat, així com de les autoritzacions o dels
permisos concedits; cloenda temporal d'instalAlacions quan es
tracti de granges cinegètiques.

4. L'obertura d'expedient per la captura o la mort d'espècies
catalogades com a amenaçades implica la retirada preventiva de
la llicència de caça, mentre es resol el procediment iniciat.

5. La retirada de llicència de caça, preventiva o ferma, s'ha de
comunicar a la Delegació del Govern, als efectes pertinents en
relació amb l'autorització governativa de tinença d'armes.

6. Les sancions s'han d’inscriure al Registre d’infractors i
comunicar, si n’és el cas, a les autoritats cinegètiques de la
comunitat autònoma on resideixi l’infractor, als efectes
pertinents en relació amb la renovació de la llicència.

7. Els consells insulars, per via reglamentària, podran establir un
sistema de penalització per punts per a la retirada de la llicència
de caça i per als terminis d'inhabilitació per a obtenir-la, en
relació amb les infraccions tipificades en la llei present.”

25. “Article 79
Peces de pesca fluvial

l. Són espècies objecte de pesca fluvial i, per tant, es consideren
peces de pesca fluvial, les declarades reglamentàriament a tal
efecte per la conselleria competent en matèria de pesca fluvial.

2. Les mides mínimes seran les definides a la normativa que
desplegui el titular competent en matèria de pesca fluvial. Els
exemplars que no hi arribin han de ser retornats immediatament
a l'aigua després de la seva captura, a ser possible vius.

La mida dels peixos i crustacis és la definida a l’article 5 del
Reglament CEE 3094/86, de 7 d'octubre.”

26. “Article 87
Llicències

1. La llicència de pesca fluvial de les Illes Balears és el
document personal i intransferible la tinença del qual és
necessària per practicar la pesca fluvial a l'àmbit territorial
d'aquesta comunitat autònoma.

2. La conselleria competent en matèria de pesca fluvial
expedeix llicències de pesca fluvial a les persones que, no estant
inhabilitades per a la seva obtenció, compleixin els requisits
legalment exigits. Reglamentàriament s'establirà el procediment
d'expedició, així com la classificació de les llicències de pesca
fluvial.

3. Els imports aplicables per a l'expedició de les llicències i els
permisos de pesca fluvial són fixats per la conselleria competent
en matèria de pesca fluvial i aprovats de conformitat amb la
legislació autonòmica en matèria de taxes, preus públics i
exaccions reguladores.

4.El període de validesa d'aquestes llicències és d'un any.

5. Els peticionaris de llicències de pesca que han estat
sancionats per sentència judicial o resolució administrativa
fermes com a infractors de la legislació en matèria de pesca
fluvial, no poden obtenir ni renovar l'esmentada llicència sense
haver complert les penes o satisfet les sancions imposades.

6. Les persones que acreditin la condició de pensionistes, majors
de 65 anys o menors de 14, estan exemptes de la taxa per a
1'obtenció de la llicència de pesca fluvial i dels permisos
administratius per a la seva pràctica.

7. La conselleria competent en matèria de pesca fluvial pot
establir acords amb d'altres comunitats autònomes per al
reconeixement mutu de la validesa de les llicències de pesca
fluvial expedides per ambdues administracions.”

27. “Article 90
Procediments prohibits per la captura d’animals de pesca

1. Amb caràcter general, queda prohibida la tinença, la
utilització i la comercialització de tots els procediments massius
o no selectius per a la captura o la mort dels animals de pesca,
en particular els verins o les trampes, així com de tots aquells
que puguin causar localment la desaparició de les poblacions
d'una espècie.

2.Queden prohibits els següents procediments per a la captura
d'animals de pesca fluvial:

a) Qualsevol tipus de xarxa, morenell o salabre, amb
excepció de les destinades exclusivament a la captura de
l'anguila o el cranc de riu, o el salabre per a la gambeta en el cas
de professionals.

b) Aparells electrocutants o paralitzants, fonts lluminoses
artificials, substàncies tòxiques, paralitzants, tranquilAlitzants,
desoxigenants, atractius o repulsius, així com els explosius.

c) Qualsevol procediment que impliqui la instalAlació
d’obstacles o barreres de fusta, pedra, malles o qualsevol altre
material o l'alteració de llits o cabals amb l'objecte de facilitar
la pesca, amb les excepcions establertes en aquesta llei. Han de
ser destruïts els existents en l’actualitat, sense que pugui
alA1egar-se cap dret sobre aquests, donat el caràcter abusiu que
revesteixen. S'exceptuen d'aquesta disposició els corrals
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existents a l'Albufera des Grau, pel seu valor etnològic, sense
que es pugui pescar a les seves boques o al seu interior.

d) Ganxos, tridents, fitores, arpons, gambins, ralls,
mànigues, palangres, robadores i llences.

e) Els peixos vius com a esca, així com grumejar abans o
durant la pesca, excepte per
a la pesca de ciprínids, per a la qual cosa es requerirà
autorització de la conselleria competent en matèria de pesca
fluvial.

f) La pràctica de la pesca subaquàtica en aigües insulars.”

28. “Article 92
Ús de la canya

1. En la modalitat de pesca amb canya, cada pescador no pot
utilitzar-ne alhora més de dues i sempre que es trobin a l'abast
de la seva mà. S'entén a l'abast de la mà quan la separació entre
elles sigui inferior a dos metres.

2.EI nombre màxim d'hams per ginya és de tres.

3.Com a elements auxiliars, únicament s’autoritza l'ús del
salabre i de ganxo per a l’extracció de peixos, i de vivers per
mantenir els peixos vius.”

29. “Article 105
Èpoques

1. Es prohibeix pescar durant l'època de veda a totes les aigües
insulars de les Illes Balears, que serà la que s’estableixi
reglamentàriament per a cada espècie o grup d’espècies.

2. No obstant el disposat a l'apartat anterior, s'autoritza la pesca
durant tot l'any de les espècies que no siguin objecte de vedes,
excepció feta de les establertes per a espècies marines que
penetren a les aigües insulars, fixades per la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, que s'hi han d'aplicar igualment.”

30. “Article 106
Distàncies

1. Quan es tracti de la pesca amb canya, s'ha de respectar entre
els pescadors una distància de 10 metres com a regla general, a
no ser que els pescadors implicats estiguin d'acord a reduir
aquesta distància. L'administració competent en matèria de
pesca fluvial pot ampliar aquesta distància en les localitats i en
les èpoques on sigui convenient, per motius de conservació.

2.Queda prohibit pescar als dics o a les preses, així com als
passos i a les comportes, i a una distància menor de 20 metres
d'aquests, llevat d'autorització concedida per la conselleria
competent en matèria de pesca fluvial, on es fixin els trams que
comprenen l’esmentada autorització.”

Article segon
Incorporació d'un nou article a l’articulat de la Llei 6/2006,
de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial

“Article 113
Del procediment sancionador

Serà d'aplicació en matèria de pesca fluvial el disposat en
matèria sancionadora a les seccions primera, segona i tercera del
capítol X d'aquesta llei, tenint en compte l'especial aplicació en
la matèria de pesca fluvial.”

Article tercer
Modificació de les disposicions de la part final de la Llei
6/2006, de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial

Les disposicions de la part final de la Llei 6/2006, de 12
d’abril, balear de caça i pesca
fluvial , que a continuació es relacionen, quedaran redactades
com segueix:

1. “Disposició addicional segona

Sense contingut.”

2. “Disposició transitòria setena
Llicències

Les llicències de caça i de pesca fluvial atorgades amb
anterioritat a l'entrada en vigor
de la llei present, mantenen la seva validesa fins a la data
d’acabament del seu període de vigència.”

Disposició addicional primera
 

Els refugis de fauna existents prèviament a l'entrada en vigor
d’aquesta llei procediran a ser matriculats d'ofici per part de
l'administració competent en matèria de caça. El tràmit d'ofici
no eximeix als titulars del pagament de la corresponent taxa de
matricula anual i altres taxes, si n'és el cas.

Disposició addicional segona

Els vedats i els refugis de fauna creats amb data prèvia a
l'entrada en vigor d'aquesta llei, així com els que en resultin
d'aquests per segregació sempre que conservin la mateixa
matricula, no han d'ajustar-se als mínims de superfície establerts
en els articles 14 i 23 de la present llei, respectivament. No
obstant aquest fet, quan com a conseqüència de segregacions
posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta llei un vedat o refugi de
fauna passi a tenir menys de 10 Ha. serà donat de baixa d'ofici.

Disposició addicional tercera

En tant que no s'hagin desplegat els desenvolupaments
normatius prevists en l'article 85 d’aquesta llei, l’administració
competent en matèria de pesca fluvial resoldrà per a cada vedat
de pesca fluvial les regulacions corresponents per prevenir
l’aprofitament amb abús i desordre de les espècies aqüícoles
existents, i ho notificarà al titular.
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Disposició addicional quarta
Exempcions i bonificacions

Les administracions públiques estan exemptes del pagament
de les taxes pels tràmits relatius als terrenys cinegètics i refugis
de fauna, quan en siguin els titulars o n’instin el tràmit d’ofici.
Els menors de 14 anys estan exempts del pagament de la taxa
relativa a l'expedició de la llicència de pesca fluvial.

La quantia de la taxa derivada de l'expedició de la matricula
anual de vedats de societats de caçadors locals i de
l’autorització per a camps d’ensinistrament de cans, podrà ser
objecte d'una bonificació de fins al 75% de la quota
corresponent, si així ho considera el consell insular de l'àmbit
territorial corresponent.

Els refugis de fauna que acreditin la realització d'una funció
social relativa als aspectes que motiven la seva constitució,
podran ser objecte d'un bonificació de fins al 75% de la quota
corresponent, si així ho considera el consell insular de l'àmbit
territorial corresponent.

Es podrà aplicar una bonificació fins al 50% de la taxa
corresponent a la llicència de caça i a la llicència de pesca
fluvial als solAlicitants que acreditin la condició de federats a la
federació de caça o a la federació de pesca fluvial de l'àmbit
territorial corresponent.

Disposició final única
Entrada en vigor de la llei

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

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Del Grup Parlamentari Popular, derivada de l'escrit RGE
núm. 6168/2012, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el
qual es trameten els informes 72, 73, 74 i 75/2012, del Compte
General dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera corresponents a l'exercici 2009. (Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts de 25 de setembre de 2012).

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 la següent proposta de resolució
derivada del debat de l'escrit RGE núm. 6168/2012, de la
Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual es trameten els
informes 72, 73, 74 i 75/2012, del Compte General dels consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
corresponents a l'exercici 2009.

El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut dels informes 72/2012, 73/2012, 74/2012 i 75/2012,
del Compte General dels consells de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera de l'exercici 2009, respectivament,

presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, i
insta els consells a complir les recomanacions que s'hi contenen.

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7427/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de residus, a tramitar pel
procediment d'urgència (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de residus.

Motivació del procediment d'urgència: Atès l'anunci fet pel
Consell de Mallorca de la intenció d’importar fems, sota la
denominació de "combustible derivat de residus" per ser cremat
a la planta incineradora de Son Reus, i que aquesta iniciativa es
podrà fer a través d'una esmena presentada pel Grup
Parlamentari Popular al Projecte de llei 5667/2012, de mesures
urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i
energia, i altres activitats, atenent que aquestes esmenes
modifiquen substancialment el sentit inicial de la llei, introduint
el tractament de residus entre les matèries a regular, i que és a
través d'aquestes modificacions que es pretén canviar les línies
generals que han regit la gestió de residus urbans de Mallorca
durant els darrers anys, sense que figuri a la tramitació de la llei
cap tipus d'informes ambientals o jurídics, el Grup Parlamentari
Socialista en solAlicita el procediment d'urgència.

Política general en matèria de residus

Atès l'anunci fet pel Consell de Mallorca de la intenció
d’importar fems, sota la denominació de "combustible derivat
de residus" per ser cremat a la planta incineradora de Son Reus,
i que aquesta iniciativa es podrà fer a través d'una esmena
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
5667/2012, de mesures urgents per a l'activació econòmica en
matèria d'indústria i energia, i altres activitats, atenent que
aquestes esmenes modifiquen substancialment el sentit inicial
de la llei, introduint el tractament de residus entre les matèries
a regular, i que és a través d'aquestes modificacions que es
pretén canviar les línies generals que han regit la gestió de
residus urbans de Mallorca durant els darrers anys, sense que
figuri a la tramitació de la llei cap tipus d'informes ambientals
o jurídics, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern
sobre la modificació legislativa per tal de permetre la
importació de residus a Mallorca.
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Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 7420/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
6562/12, relativa a inici del curs escolar 2012-2013. (Mesa de
3 d'octubre de 2012).

Palma, a 3 d'octubre 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 PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 6562/12, relativa a inici del curs
escolar 2012-2013, la moció següent.

Inici de curs escolar 2012-2013

Primer.- El Parlament de les Illes Balears constata i expressa el
seu respecte per la preocupació de la comunitat educativa
davant l’inici de curs i insta al Govern de les Illes Balears a
atendre les seves reivindicacions.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears constata que la
despesa educativa a les Illes Balears s’ha d’augmentar.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
disminuir la massificació de les aules i a la contractació de més
professors per atendre convenientment les exigències del curs
2012/2013, incloses les derivades de les necessitats educatives
especials.

Quart.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
millori les aportacions als centres escolars, a les apimas, als
ajuntaments, als estudiants, a la reutilització de llibres i a les
activitats extraescolars.

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 7167/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a acte sobre educació. (Mesa de 3 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7168/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a vídeo de NNGG del PP. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7169/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a llistes d'espera per a consultes externes.
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7170/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a llistes d'espera per a intervencions
quirúrgiques (Menorca). (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7173/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port de
Son Blanc de Ciutadella. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7174/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
fetes per Ports de les Illes Balears. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7175/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organització del "fam trip". (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7176/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Centre de
la mar a Menorca. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7177/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
mínima d'inserció. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7178/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
signats amb els consells insulars. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7179/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
d'autoocupació i creació d'empreses. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7180/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (I). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7181/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (II). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7182/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (III). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7183/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (IV). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7184/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (V). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7185/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (VI). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7186/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (VII). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7187/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (VIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7188/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (IX). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7189/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (X). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7190/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XI). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7191/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XII). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7192/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7193/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7194/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XV). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7195/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XVI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7196/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XVII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7197/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XVIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7198/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XIX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7199/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XX). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7200/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7201/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7202/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7203/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7204/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7205/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7206/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7207/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXVIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7208/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXIX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7209/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7210/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7211/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7214/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7215/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXVI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7216/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXVII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXXVIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XXIX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XL). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7220/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7221/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7226/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7227/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLVIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7228/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (XLIX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (L). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7230/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LI). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7231/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LII). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7232/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7233/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7234/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LV). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LVI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7236/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LVII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LVIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7238/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LIX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7239/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LX). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7240/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7241/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7242/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7300/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pla forestal. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7301/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pla forestal 2. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7302/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a enginyers forestals en actiu. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7303/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a recursos en matèria forestal. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7304/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a subvenció en matèria d'immigració. (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7359/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7360/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7361/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXVI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7362/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXVII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7363/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXVIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7364/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXIX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7365/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXX).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7366/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXI).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7367/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXIII).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7369/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Criterios
generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria (LXXIV).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7397/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a regularització de places, 1. (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7398/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a regularització de places, 2. (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7412/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressions
a la posidònia (I). (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7413/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agressions
a la posidònia (II). (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7414/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions destinades a la instalAlació de joves agricultors.
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7415/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
organitzacions professionals agràries. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7428/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores audiovisuals. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7429/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears  (I). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears  (II). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7431/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears  (III).
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7432/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (IV). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7430/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears  (V). (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7434/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llengua
vehicular en la gestió privada de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7435/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a identitat de
les Illes Balears en la gestió privada de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7436/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanismes de recuperació de l'Ens de Radiotelevisió de les
Illes Balears. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7437/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compensació econòmica en cas de pèrdua. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7438/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a continuïtat
dels llocs de feina de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

Palma, a 3 d'octubre 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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Acte sobre educació

El nostre grup parlamentari té intenció de fer un acte intern
sobre educació, hi convocarà la conselleria per circular als caps
de departament, caps de servei i personal tècnic que tenguin
interès d'assistir-hi o només ho fa als actes del PP?

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.

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

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

Vídeo de NNGG del PP

Quina valoració fa el Sr. Conseller del vídeo de les NNGG
del PP en les quals s'acusa els docents d'adoctrinar
ideològicament els alumnes lligant aquestes pràctiques al llaç
amb la senyera que han reivindicat molts de centres (una de les
suposades mostres d'adoctrinament consisteix a ensenyar que el
mallorquí és català ...)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a consultes externes

Quin és el nombre de persones residents a Menorca que
estan en llista d'espera per a consultes externes de l'ib-salut
(detallat per especialitats)?

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

Llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques (Menorca)

Quin és el nombre de persones residents a Menorca que
estan en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques de l'ib-
salut (detallat pel tipus d'intervencions)?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Port de Son Blanc de Ciutadella

Quins són els serveis que justifiquen el pagament de la tarifa
relativa a la prestació del servei d'informació a les embarcacions
que sols es cobra al port de Son Blanc de Ciutadella?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inversions fetes per Ports de les Illes Balears

Quina és la quantia de cadascuna de les inversions
realitzades per Ports de les Illes Balears aquest 2012?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Organització del "fam trip"

Quina va ser la participació de la Conselleria de Turisme i
de Ports de les Illes Balears en l'organització del "fam trip" de
les companyies de creuers de petita i mitjana eslora d'àmbit
internacional a les nostres illes?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centre de la Mar a Menorca

Quin és el calendari i el programa formatiu del Centre de la
Mar a Menorca per al curs 2012-2013?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renda mínima d'inserció

Quins són els recursos econòmics que a l'any 2012 preveu
destinar a la renda mínima d'inserció per a cadascuna de les
Illes?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis signats amb els consells insulars

Quina és la relació i la quantia de cadascun dels convenis
signats amb els consells insulars a l'àmbit de les competències
de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

Programa d'autoocupació i creació d'empreses

Quina ha estat l'execució per part del Govern de les Illes
Balears dels recursos estatals rebuts el 2012, lligats al programa
d'autoocupació i creació d'empreses?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(I)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha quedat sense dret
a assistència sanitària i precisa assistència urgent per malaltia o
accident, qui decidirà la seva naturalesa com a urgent?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(II)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: què succeirà amb una persona que és
atesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent a nivell
hospitalari i és ingressada, se li facturarà l'assistència sanitària?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(III)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: què succeirà amb una persona que és
taesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent a nivell
hospitalari i és ingressada, es farà el seguiment i el tractament
de tot el procés lligat al motiu d'ingrés fins a l'alta mèdica de la
seva malaltia?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(IV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: què succeirà amb una persona que és
atesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent a nivell
hospitalari i és ingressada, és donada d'alta hospitalària amb un
diagnòstic d'una malaltia crònica per a tota la seva vida?, quin
tipus d'atenció sanitària rebrà?

Palma, a 24 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(V)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas

Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: què succeirà amb una persona que és
taesa per un procés que precisa atenció sanitària urgent a nivell
hospitalari i és ingressada, se li oferirà un conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(VI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: la prescripció farmacèutica es
realitzarà mitjançant una recepta no finançada pel Sistema
Nacional de Salut, vol dir que pagaran el cent per cent del cost
del medicament?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(VII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: el document diu que se'ls donarà un
CIP autonòmic, se'ls donarà una targeta sanitària individual per
tenir accés a una atenció sanitària com a la resta de ciutadans?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(VIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: se'ls assignarà un metge de família i
persona d'infermeria d'atenció primària?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(IX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, se'ls donarà
una targeta sanitària individual?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(X)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, diu que els

assignaran professionals, podria especificar quins professionals
sanitaris?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, li donaran assistència sanitària en altres
situacions i com?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

W)
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.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, pagaran/facturaran aquests processos
assistencials?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, quin tipus de receptes rebrà?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, quin percentatge pagarà de la prestació
farmacèutica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la

condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, podrà accedir a qualsevol tipus de
professional sanitari no relacionat amb l'embaràs, el part i el
postpart?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XVI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, podrà accedir a qualsevol tipus de prova
complementària diagnòstica no relacionada amb l'embaràs, el
part i el postpart?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XVII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, podrà accedir a qualsevol tipus de
procediment terapèutic de tipus farmacològic no relacionat amb
l'embaràs, el part i el postpart?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XVIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, si una dona
embarassada presenta un problema de salut que no té a veure
amb aquest procés, podrà accedir a qualsevol tipus de
procediment terapèutic de tipus no farmacològic no relacionat
amb l'embaràs, el part i el postpart?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XIX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
se'ls assignarà targeta sanitària individual?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
quins professionals sanitaris els seran assignats?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
quin tipus de recepta rebran?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
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seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
quin percentatge pagaran per la prestació farmacèutica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus de professional sanitari?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus de prova complementària
diagnòstica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus de procediment terapèutic de
tipus farmacològic?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXVI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus de procediment terapèutic de
tipus no farmacològic?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXVII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
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2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: quantes persones han perdut la seva targeta
sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i el RD
1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXVIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: com podran rebre assistència sanitària les
persones que han perdut, des de dia 1 de setembre de 2012, la
condició d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència
sanitària i no necessitin assistència urgent, no estiguin
embarassades, no siguin menor de 18 anys o no presentin
diagnòstic de l'annex de malalties infeccioses o malalties
mentals?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXIX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la

condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: els serà facturada l'assistència?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: els oferiran un conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
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condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: quin tipus de prestació farmacèutica tendran
i amb quina aportació econòmica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: com podran rebre assistència sanitària
les persones que han perdut, des de dia 1 de setembre de 2012,
la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes de l'assistència
sanitària que dia 31 d'agost tenien un diagnòstic, un tractament
i un seguiment per un procés o una malaltia crònica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les persones que han perdut, des de
dia 1 de setembre de 2012, la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència sanitària que dia 31 d'agost
tenien un diagnòstic, un tractament i un seguiment per un procés
o una malaltia crònica, els serà facturada l'assistència?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les persones que han perdut, des de
dia 1 de setembre de 2012, la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència sanitària que dia 31 d'agost
tenien un diagnòstic, un tractament i un seguiment per un procés
o una malaltia crònica, els oferiran un conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: les persones que han perdut, des de
dia 1 de setembre de 2012, la condició d'assegurat i de
beneficiari a efectes de l'assistència sanitària que dia 31 d'agost
tenien un diagnòstic, un tractament i un seguiment per un procés
o una malaltia crònica, quin tipus de prestació farmacèutica
tendran i amb quina aportació econòmica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXVI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a la disposició addicional tercera del
RD 1192/2012 s'afirma que aquestes persones podran suscriure
un conveni especial per rebre la prestació sanitària, com es pot
subscriure el conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AW)
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.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXVII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a la disposició addicional tercera del
RD 1192/2012 s'afirma que aquestes persones podran subscriure
un conveni especial per rebre la prestació sanitària, amb qui
subscriuran aquest conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXVIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de

Salut de les Illes Balears: a la disposició addicional tercera del
RD 1192/2012 s'afirma que aquestes persones podran subscriure
un conveni especial per rebre la prestació sanitària, quin cost
tendrà?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XXXIX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a la disposició addicional tercera del
RD 1192/2012 s'afirma que aquestes persones podran subscriure
un conveni especial per rebre la prestació sanitària, tothom paga
el mateix?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XL)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública; diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets: qui forma part d'aquesta comissió?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública; diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets: quines funcions té?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública; diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets: amb quina periodicitat es reunirà?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de

Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública; diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets: quina experiència i quins mèrits tenen les
persones que en formen part?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública; diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets: amb quins criteris han estat escollides les
persones que en formen part?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública; diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets: quins criteris i/o normes avalades
científicament seguiran en el procés per incloure o no un cas?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLVI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i ja té una malaltia inclosa a l'annex 1, per la qual rebia
atenció, quina atenció sanitària rebrà?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLVII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i ja té una malaltia inclosa a l'annex 1, per la qual rebia
atenció, se li donarà una targeta sanitària indivicual?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLVIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i ja té una malaltia inclosa a l'annex 1, per la qual rebia
atenció, li serà facturada l'assistència?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(XLIX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i ja té una malaltia inclosa a l'annex 1, per la qual rebia
atenció, li oferiran un conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(L)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
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Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i ja té una malaltia inclosa a l'annex 1, per la qual rebia
atenció, quin tipus de prestació farmacèutica tendrà i amb quina
aportació econòmica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i ja té una malaltia inclosa a l'annex 1, per la qual rebia
atenció, com rebrà assistència sanitària per un altre procés
assistencial que no té res a veure amb el diagnòstic inclòs a
l'annex 1?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: quan una persona ha perdut la seva
targeta sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012
i del RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre
de 2012, i és diagnosticat d'una malaltia inclosa a l'annex 1,
quina atenció sanitària rebrà?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a la persona ha perdut la seva targeta
sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i del
RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012, i és diagnosticat d'una malaltia inclosa a l'annex 1, li
donaran una targeta sanitària individual?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a la persona ha perdut la seva targeta
sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i del
RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012, i és diagnosticat d'una malaltia inclosa a l'annex 1, li serà
facturada l'assistència?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a la persona ha perdut la seva targeta
sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i del
RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012, i és diagnosticat d'una malaltia inclosa a l'annex 1, li
oferiran un conveni especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LVI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: la persona ha perdut la seva targeta
sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i del
RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012, i és diagnosticat d'una malaltia inclosa a l'annex 1, quin
tipus de prestació farmacèutica tendrà i amb quina aportació
econòmica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LVII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: la persona ha perdut la seva targeta
sanitària individual, per l'aplicació del RD Llei 16/2012 i del
RD 1192/2012, a les Illes Balears, des de dia 1 de setembre de
2012, i és diagnosticat d'una malaltia inclosa a l'annex 1, com
rebrà assistència sanitària per un altre procés assistencial que no
té res a veure amb el diagnòstic inclòs a l'annex1?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LVIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: aquelles malalties de l'annex 1 que
són cròniques, durant tota la vida, quin tipus d'atenció rebran?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LIX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: per aquelles malalties de l'annex 1 que
són cròniques, durant tota la vida, se'ls donarà una targeta
sanitària individual?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: per aquelles malalties de l'annex 1 que
són cròniques, durant tota la vida, se'ls facturarà l'assistència?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: per aquelles malalties de l'annex 1 que
són cròniques, durant tota la vida, els oferiran un conveni
especial?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: per aquelles malalties de l'annex 1 que
són cròniques, durant tota la vida, quin tipus de prestació
farmacèutica tendran i qmb quina aportació econòmica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BW)
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.

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: com adaptaran informàticament totes
aquestes situacions per poder atendre aquestes persones a les
consultes, tenir accés a les proves diagnòstiques i als
procediments terapèutics, siguin farmacològics o d'altre tipus?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla forestal

Com justifica la conselleria el cost de la redacció del Pla
forestal en 278.000 euros?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla forestal, 2

Quina empresa s'ha adjudicat la redacció del Pla forestal i
quantes han participat en la licitació?
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Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Enginyers forestals en actiu

Quants d'enginyers forestals estaven en actiu el mes de
setembre de 2012 i quants el mes de maig de 2011?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recursos en matèria forestal

Quina ha estat la variació dels recursos materials i humans
propis, efectius (en actiu), entre el mes de maig de 2011 i el mes
de setembre de 2012 (avions, helicòpters, brigades, enginyers
forestals tècnics i superiors, agents de medi ambient)?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvenció en matèria d'immigració

Quines són les entitats que ja han percebut la quantia de la
subvenció lligada a l'ordre de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració de 22 de febrer de 2011, per la qual
s'aprovà la convocatòria en matèria d'immigració?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades si se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, podran
accedir a qualsevol tipus de procediment terapèutic de caire
preventiu i de protecció de la salut, com les vacunes, no
relacionades amb l'embaràs, el part i el postpart?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: a les dones embarassades si se les atén
durant el període de l'embaràs, el part i el postpart, podran
accedir a qualsevol tipus de rpova complementària diagnòstica?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXVI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus de procediment terapèutic de
caire preventiu i de protecció de la salut, com les vacunes?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXVII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: diu que els nins menors de 18 anys
seran atesos amb les mateixes condicions que els espanyols,
podran accedir a qualsevol tipus de prova complementària
diagnòstica?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXVIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la

condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: podran assistir a qualsevol tipus de
professional sanitari?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXIX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: podran assistir a qualsevol tipus de prova
complementària diagnòstica?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXX)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
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Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: podran assistir a qualsevol tipus de
procediment terapèutic de tipus farmacològic?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXXI)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: podran assistir a qualsevol tipus de
procediment terapèutic de tipus no farmacològic?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXXII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears: 

El RD Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per
garantit la sostenibilitat del Sistema Nacional i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions està en vigor. El
RD 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició
d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència en
Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema
Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de setembre de
2012. Això significa que hi ha un nombre indeterminat de
persones que han perdut el dret a targeta sanitària i a rebre
atenció sanitària: podran assistir a qualsevol tipus de
procediment terapèutic de caire preventiu i de protecció de la
salut, com vacunes?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXXIII)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública. Diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets; com actuarà davant un brot epidèmnic d'una
malaltia infecciosa?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria
(LXXIV)

En relació amb els Criterios generales de aplicación sobre
la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud de las Islas
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Baleares debe prestar a todas las personas que no tengan la
condición de asegurado o beneficiario, emès pel Servei de
Salut de les Illes Balears, hi ha un apartat referit a l'assistència
en els supòsits de salut pública. Diu que es crearà una comissió
dedicada a l'estudi, el seguiment i l'avaluació de les patologies
i els casos concrets; com actuarà davant un cas urgent d'una
malaltia infecciosa?

Palma, a 26 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regularització de places, 1

Quantes empreses s'han acollit al procediment de
regularització de places turístiques d'acord amb la Llei 4/2010,
i quin nombre de places s'han regularitzat? (especificau-ho per
any i per zones turístiques)

Palma, a 27 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regularització de places, 2

Quins ingressos ha produït el procés de regularització de
places turístiques d'acord amb la Llei 4/2010? (especificau-ho
per any i per zones turístiques)

Palma, a 27 de setembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Agressions a la posidònia (I)

Quants expedients ha obert el Govern de les Illes Balears per
agressions a la posidònia al llarg de l'any 2012?

Palma, a 27 de setembre de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Agressions a la posidònia (II)

Quantes sancions i de quina quantia han estat imposades pel
Govern de les Illes Balears per agressions a la posidònia al llarg
de l'any 2012?

Palma, a 27 de setembre de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions destinades a la instalAlació de joves agricultors

Relació dels beneficiaris de la convocatòria feta per
FOGAIBA el 16 de novembre de 2011, de subvencions
destinades a la instalAlació de joves agricultors.

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines ajudes ha convocat la conselleria a les organitzacions
professionals agràries durant l'any 2012?

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Productores audiovisuals de les Illes Balears

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Capital privat a l'ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (I)

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Capital privat a l'ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (II)

Com garantirà el Govern de les Illes Balears el compliment
dels objectius de servei públic de l'Ens Públic de Radiotelevisió

de les Illes Balears quan hi entri capital privat a gestionar tot o
part de l'ens?

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CW)
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.

Capital privat a l'ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (III)

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Capital privat a l'ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (IV)

Amb el nou model de televisió pública autonòmica
incorporant capital privat, quin paper tendrà el Govern en
relació amb la viabilitat econòmica de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Capital privat a l'ens de Radiotelevisió de les Illes Balears (V)

Quines conseqüències tendrà per a IB3, ràdio i televisió, en
tant que servei públic, la privatització o la introducció de capital
privat a l'ens públic, tal com ha insinuat el Govern?

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llengua vehicular en la gestió privada de l'EPRTVIB

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Identitat de les Illes Balears en la gestió privada de l'EPRTVIB

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mecanismes de recuperació de l'EPRTVIB

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compensació econòmica en cas de pèrdua

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

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Continuïtat dels llocs de feina de l'EPRTVIB

Sr. Conseller, pot garantir el Govern la continuïtat de treball
de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears quan s'opti
per l'entrada de capital privat a l'esmentat ens públic?

Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 7421/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació del Decret Llei 5/2012. (Ratificació de l'admissió
feta per delegació, Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7425/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts generals de l'estat "injusts". (Ratificació de
l'admissió feta per delegació, Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7478/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a deute de l'Estat amb les Illes Balears.
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7484/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control de residents al transport marítim. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7485/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fira de turisme de París. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7486/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions en relació amb els danys afectats pel cap de fibló.
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7487/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport informàtic als centres públics. (Mesa de 3 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7488/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de millora de la qualitat educativa. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7489/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prestació de serveis conjunts de Policia Local a Menorca.
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7490/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
simplificació i reducció de tràmits. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7491/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa ALTER. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7492/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
promocionals de turisme actiu. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7493/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comissió de seguiment del conveni de carreteres. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7495/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aportacions
econòmiques al Consorci Sociosanitari. (Mesa de 3 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7496/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manca de suport al petit i mitjà comerç. (Mesa de 3 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7497/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
laboral. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7498/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impacte de
la importació de fems. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7499/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a revisió de
la cartera de serveis. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7500/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts generals de l'Estat. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7501/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a manifestacions del conseller. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7502/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a impagament a les
navilieres. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Modificació del Decret Llei 5/2012

Sr. Portaveu, per què el Govern ha aprovat l'article dissetè
d'addició d'una nova disposició addicional en el Decret Llei
5/2012, d'1 de juny?

Palma, a 1 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.

Pressuposts generals de l'estat "injusts"

Què pensa fer, Sr, Vicepresident del Govern, per aconseguir
que els pressuposts generals de l'estat per al 2012 no siguin
"injusts" per als ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute de l'Estat amb les Illes Balears

En quina situació es troba el deute que té l'Estat amb les Illes
Balears de més de mil milions d'euros?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Control de residents al transport marítim

Què suposa equiparar el sistema de control de residents del
transport aeri al transport marítim que pretén el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fira de turisme de París

Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports de
l'assistència a la Fira de Turisme de París?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

Actuacions en relació amb els danys afectats pel cap de fibló

Quines mesures està adoptant el Govern per a la restauració
i la neteja de les finques i torrents afectats pel cap de fibló?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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.

Suport informàtic als centres públics

Quines mesures s'han pres a l'inici del curs, encaminades al
suport informàtic en els centres públics?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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.

Avantprojecte de millora de la qualitat educativa

Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats sobre l'avantprojecte de llei orgànica per a la
millora de la qualitat educativa presentat pel ministre
d'Educació, Cultura i Esports al Consell de Ministres?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
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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.

Prestació de serveis conjunts de Policia Local a Menorca

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre l'associació de municipis per a la prestació de serveis
conjunts de Policia Local a Menorca?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Simplificació i reducció de tràmits

Com valora el conseller d'Administracions Públiques el
procés d'acords amb múltiples colAlectius amb l'objectiu de
reduir tràmits i simplificar els que les empreses i els particulars
es veuen obligats a realitzar per llei i que permetrà un estalvi
aproximat de 17 milions d'euros en un sol any?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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.

Programa ALTER

Quina valoració fa el conseller de Salut, Família i Benestar
Social de la signatura de convenis entre el Govern i l'IMAS, la
mancomunitat del pla i quinze ajuntaments de Mallorca per
portar a terme el programa ALTER durant el curs escolar 2012-
2013?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accions promocionals de turisme actiu

Com valora el conseller de Turisme i Esports les darreres
accions promocionals en matèria de turisme actiu dutes a terme
per la seva conselleria?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissió de seguiment del conveni de carreteres

Com valora el conseller d'Administracions Públiques la
convocatòria de la Comissió de seguiment del conveni de
carreteres?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aportacions econòmiques al Consorci Sociosanitari

Pensa la Vicepresidència realitzar les aportacions
econòmiques al Consorci Sociosanitari que li reclama el Consell
d'Eivissa?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Manca de suport al petit i mitjà comerç

Quines mesures té previstes el vicepresident econòmic
ateses les queixes de les patronals del petit i mitjà comerç
davant la constant manca de suport del seu govern cap a aquest
sector?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Situació laboral

Sr. Vicepresident, té algun indicador el Govern per constatar
que la situació laboral millora?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Impacte de la importació de fems

Sr. Portaveu del Govern, ha valorat el Consell de Govern
l'impacte de la importació de fems per ser incinerats a Mallorca?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al 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 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Pressuposts generals de l'Estat

Què ha aconseguit que es modifiqui dels "absolutament
injusts" i "inacceptables" pressuposts generals de l'Estat
aprovats pel Govern Rajoy?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Manifestacions del conseller

Donades les declaracions reiterades en seu parlamentària del
Sr. Conseller en relació amb la manipulació per part del
professorat de les Illes Balears a l'alumnat, quines actuacions ha
dut a terme al respecte?

Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 Ple.

Impagament a les navilieres

Sr. Vicepresident, quan pensa donar solució al conflicte
creat amb les navilieres?

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a documento de alternativas a favor de la
rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7157/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presumpta inconstitucionalitat del Decret Llei
2/2012 u la Llei 7/2012, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7158/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei del sòl, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7422/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompatibilitat del president Bauzá (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7423/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompatibilitat del president Bauzá (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7424/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompatibilitat del president Bauzá (III), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7426/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap de
servei d'Auditoria de Comptes, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 3 d'octubre de
2012).

Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Documento de alternativas a favor de la rehabilitación, la
regeneración y la renovación urbanas

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quina
opinió té el Govern del "Documento de alternativas a favor de
la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas" del
Ministeri de Foment?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Presumpta inconstitucionalitat del Decret Llei 2/2012 i de la
Llei 7/2012

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, com
estan les reunions de la Comissió Mixta Conselleria-Advocacia
de l'estat per valorar la presumpta inconstitucionalitat del Decret
Llei 2/2012 i de la Llei 7/2012?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, en
quina situació es troba la redacció de la Llei del sòl autonòmica?

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incompatibilitat del president Bauzá (I)

En quin estat es troba la tramitació de les actuacions prèvies
que s'obriren per un possible incompliment de la Llei
d'incompatibilitats al president bauzá, segons resposta de la seva
Direcció general de Funció Pública de data 11 de juliol de
2012?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incompatibilitat del president Bauzá (II)

Quin és l'organisme a què fa referència l'apartat 1 de l'article
18 de la Llei d'incompatibilitats que està instruint les actuacions
prèvies de caràcter reservat del Sr. Bauzá?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incompatibilitat del president Bauzá (III)

En quina data s'ha notificat al Sr. Bauzá l'inici d'aquestes
actuacions reservades?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cap de servei d'Auditoria de Comptes

Ha nomenat o nomenarà la Conselleria d'Administracions
Públiques el cap de servei d'Auditoria de Comptes per una
comissió de serveis que va ser a proposta de la secretària
general tècnica de la Vicepresidència del Govern en favor del
seu marit Sr. Juan Ramis?

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 7171/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a protecció dels embarassos de
risc, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans, pel procediment d'urgència. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7308/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a protecció de menors soldats al
sistema legislatiu de l'Estat espanyol, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 3
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7333/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada del Govern a Turespaña, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7334/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a no destinar fons públics als centres educatius
partidaris de l0'educació segregada, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 3 d'octubre
de 2012).
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RGE núm. 7335/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures contra l'augment de l'IVA del material
escolar, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7336/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament integral dels medicaments a
discapacitats, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7337/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a liquidació de la part proporcional de la darrera
nòmina dels funcionaris interins docents acomiadats, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7338/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversió al port de Ciutadella, amb tramitació davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7339/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'implantació d'energies renovables a les illes de
Mallorca, Eivissa i Formentera, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7341/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació dels criteris en les ajudes per a la
promoció de les noves tecnologies en maquinària en el sector
agrari, amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7350/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incentivar l'ocupació verda, amb tramitació davant
la Comissió de Turisme. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7357/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a espais naturals, amb tramitació davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7358/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deute derivat de l'impost sobre estades a empreses
turístiques d'allotjament, amb tramitació davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 3 d'octubre de 2012).

Palma, a 3 d'octubre 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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Protecció embarassos de risc

L’article 7 del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la

reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat de
les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, establia la
suspensió del complement econòmic de la prestació per
incapacitat temporal. Però al punt 3 disposava que la suspensió
d’aquest complement no era aplicable a la incapacitat temporal
derivada de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància
natural.

El posterior Decret Llei 10/2012, pel qual es modifica el
Decret Llei 5/2012, no sols manté la suspensió del complement
econòmic de la prestació per incapacitat temporal, sinó que a
més a més redueix el complement retributiu que es percebia. I
elimina també el punt 3 del Decret Llei 5/2012 que establia la
no aplicació de la suspensió del complement de prestació
econòmica per incapacitat temporal derivada de risc durant
l’embaràs i risc durant la lactància natural.

Aquest nou Decret Llei 10/2012 que no permet cobrar
íntegrament el complement retributiu per motius de risc durant
l’embaràs i durant la lactància, situa les dones en condicions de
desigualtat en relació amb els homes, ja que aquests mai no es
trobaran en aquesta situació.

Donat que el mateix Decret Llei 10/2012 a l’article quart
estableix que les retribucions al dent per cent es podran realitzar
en diversos supòsits i “per acord del Consell de Govern es
poden fixar altres supòsits en què, amb caràcter excepcional i
degudament justificats es reconegui un complement econòmic
de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a assolir,
com a màxim el cent per cent de les retribucions que
corresponguin a les persones afectades en cada cas”.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca presenta a debat de la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el termini de 15 dies, el Consell de Govern
aprovi un acord que estableixi que totes les  baixes degudament
justificades relatives a risc d’embarassos i risc durant la
lactància cobraran el cent per cent del complement econòmic de
les retribucions que corresponguin.

Palma, a 24 de setembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
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Protecció dels menors soldats al sistema legislatiu de l'Estat
espanyol

El passat dia 20 de setembre es va aprovar per assentiment
a la comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans una
proposició no de llei que instava el Govern de l’Estat a incloure
dins l’agenda política de Cooperació internacional, el tema de
la Utilització de Nens i Nenes Soldats com a qüestió prioritària.

La forma de captar aquests menors és del tot inhumana. Les
organitzacions no governamentals han acreditat que la forma
més habitual de recaptar un menor és obligant-lo a matar un
familiar amb l’amenaça que si no ho fa seran assassinats tots.
Les formes per aconseguir que actuïn de forma violenta i
agressiva és, en moltes ocasions, mitjançant l’ús de drogues.
L’aïllament progressiu d’aquests menors fa que l’únic grup
social de referència sigui el grup armat.

Sense dubte és un tema que no sols ens ha de alertar les
consciències. La voluntat de canvi d’aquestes situacions s’han
d’expressar amb accions polítiques concretes que enviïn
missatges clars de suport.

A l’Estat espanyol està en vigor la Llei 12/2009, reguladora
del dret d’asil i de protecció subsidiària. A l'article 8, de causes
d’exclusió, al punt 2, estableix que estaran excloses per adquirir
la condició de refugiats les persones estrangeres sobre les que
hi hagi motius fonamentats d’haver comès un delicte contra la
pau, delictes de guerra o contra la humanitat. Aquesta exclusió
pot afectar directament les persones que hagin estat reclutades
com a menors soldats si solAliciten asil durant la seva edat adulta
o quan encara siguin menors.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentaria del PSM-
IniciativaVerds- Entesa i Mes per Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
modifiqui l’article 8 de la Llei 12/2009, reguladora del dret
d’asil i de protecció subsidiària, perquè aquest article no sigui
aplicable a totes les persones que puguin demostrar que han
estat reclutades com a nens i nenes soldats, mostrin penediment
i estiguin en processos de rehabilitació o acceptin incorporar-se.

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 Turisme.

Entrada del Govern a Turespaña

En una recent visita de la secretària d'Estat de Turisme a
Mallorca, Sra. Isabel Borrego, els mitjans de comunicació varen
publicar la notícia que les comunitats d’Aragó, València i

Múrcia entrarien a formar part de l’òrgan de decisió de
Turespaña.

El Plan Nacional e Integral de Turismo apunta la possibilitat
de colAlaboració publicoprivada en aquest organisme de
promoció estatal, per tal d’impulsar un model de participació
formal a l’àmbit de la presa de decisions.

La importància que té la indústria turística a les Illes Balears
i també a nivell estatal, és sobradament coneguda, per això, la
presència de representants del Govern de les Illes Balears en
aquest organisme de promoció turística és convenient, tant pel
que pot significar per a les Illes Balears, com pel que podem
aportar a la resta de l'Estat.

La incorporació a Turespaña d’empreses privades de l’àmbit
de les Illes Balears, és una bona noticia, ara bé, seria bo que
anàs acompanyada per la presència de representats del Govern
de les Illes Balears en aquest organisme de promoció.

Per això, tot i que aquest procés es troba en estat
"embrionari", però, ja des del principi es parla de la possibilitat
que comunitats autònomes hi estaran presents, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a solAlicitar formalment l’entrada de representants del
Govern de les Illes Balears a l’òrgan de decisió de Turespaña,
per tal de participar en la presa de decisions d’aquest organisme
de promoció.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No destinar fons públics als centres educatius partidaris de
l'educació segregada

La Sala Contencióosa Administrativa del Tribunal Suprem
ha reiterat en les sentències de 23 i 24 de juliol d'enguany, que
els centres educatius privats que estiguin finançats amb fons
públics no podran dur a terme un ensenyament que separi els
nins de les nines.

Amb aquestes sentències, el Tribunal no rebutja que hagi
aquest tipus d'ensenyament, però conclou que, en relació amb
la Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig , els centres
docents que optin pel model d'ensenyament diferenciat no
podran ser concertats i, per tant , no podran ser sostinguts amb
fons públics. Concretament, l'article 84.3 de l'esmentada LOE
estableix que en els centres de la xarxa pública “en cap cas no
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hi haurà discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió,
opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social”, i aquest principi està, així mateix, desenvolupat i
concretat ala Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes.

Malgrat el pronunciament del més alt òrgan jurisdiccional,
hi ha hagut comunitats autònomes que han anunciat que
continuaran permetent la finançació pública a aquest tipus
d’educació, mantenint el concert educatiu a centres que
discriminen l’admissió d’alumnes per raó de sexe.

El mateix ministre d'Educació, Cultura i Esport ha descartat
exigir el compliment d'aquesta sentència, avançant que la seva
intenció és la de modificar la legislació per tal que aquesta
finançació pública sigui legalment possible.

A la nostra comunitat, la conselleria d'Educació ha decidit
concertar el centre d'educació infantil Aladern, de titularitat
confessional partidària de la segregació de nins i nines.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir en tot moment el compliment del disposat a
l'article 84.3 de la Llei Orgànica d'Educació en la línia de les
sentències de 23 i 24 de juliol de 2012 pel Tribunal Suprem.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no destinar fons públics als centres educatius de les
nostres illes partidaris de l'educació segregada.

Palma, a 25 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.

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

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

Mesures contra la pujada de l'IVA del material escolar

L'educació és molt més que una política pública encaminada
a la capacitació personal de les diverses generacions, és també
una política que impulsa la igualtat d'oportunitats i la
competitivitat d'una economia moderna. I, com a síntesi de tot
això, la política educativa es presenta com imprescindible, no
només per a la sortida de la crisi, sinó perquè aquesta sortida
sigui justa i, fins i tot, per evitar o palAliar els efectes d’alguna
futura crisi.

Conscient d'això, la societat espanyola assisteix amb
consternació a les profundes retallades pressupostàries que, en
tots els programes, la majoria de les comunitats autònomes i el

Govern d'Espanya dirigeixen sobre l'educació: massificació
d'aules, eliminació de programes de reforç, supressió de beques,
acomiadament de professors, supressió de serveis de transport
i menjador escolar, etc.

Dins d'aquestes retallades en matèria educativa són
especialment rellevants les decisions que afecten el material
escolar: supressió de programes de gratuïtat de llibres de text,
eliminació de programes de beques i ajuts de compra del
material escolar bàsic i, unit a això, un espectacular increment
de l'IVA del 4% al 21% a l'inici del curs escolar. Decisions,
totes elles, que poden arribar a impedir i que en tot cas
dificulten l'accés al material escolar bàsic en l'educació
obligatòria a moltíssimes famílies que, en l'actual context
socioeconòmic, passen situacions d'extrema dificultat.

Aquesta pujada de 17 punts de l'IVA que afecta el material
escolar no només converteix Espanya en un dels països de la
Unió Europea amb l'IVA més alt per aquest concepte (les
famílies espanyoles pagaran pel material escolar dels seus fills
el doble d'IVA que una família italiana, el triple que una família
alemanya o quatre vegades més que una família francesa pel
mateix concepte), sinó que demostra que, per al Govern, el
material escolar no és un bé de primera necessitat per a les
famílies sinó, tot el contrari, un bé de luxe.

La UNESCO considera, en la seva recomanació número 21,
que la gratuïtat del material escolar bàsic ha de ser considerat
com el corolAlari natural i necessari de l'obligació escolar i que
aquest engloba tant el material colAlectiu d'ensenyament com el
material d'ús individual i que, en tot cas, l'Estat ha de treballar,
directament o subvencionant les entitats regionals o locals, els
programes destinats a aquest fi.

Totes les decisions que en aquesta matèria està prenent el
Govern d'Espanya i especialment en l'increment de l'IVA del
material escolar, ens fan caminar, com a país, precisament en la
direcció contrària a aquesta recomanació.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a anulAlar l'augment del tipus impositiu de l'IVA que preveu el
Reial Decret Llei 20/2012, referit al material escolar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure, en els propers pressuposts autonòmics, una
partida pressupostària destinada a la creació d'un programa
d'ajuts al material escolar destinat a les famílies amb rendes
baixes i/o desocupades.

Palma, a 25 de setembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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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 Socials
i Drets Humans.

Finançament integral dels medicaments als discapacitats

L'eliminació de serveis del finançament públic o
l'establiment de nous copagaments atempta directament contra
el manteniment de la salut del colAlectiu de persones amb
discapacitat i va contra l'objectiu de retardar l'aparició de les
seqüeles d'una discapacitat.

Consideram que no es pot considerar complementari i
començar a pagar el que per a les persones amb discapacitat és
imprescindible per aconseguir majors quotes d'autonomia
personal i equiparar les seves oportunitats a les oportunitats de
la resta de la població.

La crisi afecta totes les persones però és més greu per a les
persones amb discapacitat i les seves famílies donat que la vida
és molt més cara per a aquest colAlectiu i ara més, ja que han de
fer front a noves despeses per tenir una discapacitat o malaltia.

Els retalls, els imposts, els copagaments i la implantació de
la cartera de serveis complementaris que ha aprovat el Govern
penalitza molt especialment el colAlectiu de discapacitats i les
seves famílies que no han decidit voluntàriament la seva
discapacitat o malaltia i per això no poden ser tractats com si en
fossin els responsables.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
paralitzar el cobrament dels productes farmacològics, els
protèsics i el transport sanitari que necessiten per assistir als
seus tractaments i que, a partir de l'aprovació del RDL 16/2012
han de pagar les persones amb discapacitat i malalties
cròniques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a mantenir
el finançament integral de tots els medicament prescrits
específicament per al tractament de les persones amb
discapacitat i malalties cròniques.

Palma, a 25 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.

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'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Liquidació de la part proporcional de la darrera nòmina dels
funcionaris interins docents acomiadats

El Govern de les Illes Balears deixarà de pagar 1.9 milions
d'euros de la paga de Nadal als 2.000 funcionaris docents
interins que han acomiadat després d'haver treballat durant tot
el curs escolar (de setembre 2011 a 31 d’ agost de 2012).

Aquests docents acomiadats han vist com a la paga d'agost
ha desaparegut el concepte de “liquidació”. A la darrera nòmina
hauria de constar, i no hi és, la part proporcional de la paga de
Nadal 2012 corresponent als mesos de juny, juliol i agost. Per
tant no la podran cobrar. Estam parlant aproximadament de 775
euros bruts o de 550 nets.

Considerant que la Conselleria d'Educació incompleix el
decret estatal de 15 de juliol que elimina la paga de Nadal i que
aquest no té caràcter retroactiu, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a abonar de manera immediata als 2.000 funcionaris
docents interins que ha acomiadat, la part proporcional que
sumen el mes de juny sencer i els primers 15 dies de juliol, fins
a l'entrada en vigor del decret.

Palma, a 25 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.

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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Inversió al port de Ciutadella

Atès que el projecte per a la dotació de serveis d'instalAlació
elèctrica als nous pantalans del port de Ciutadella es va aprovar
definitivament el 31 de gener de 2012 i que aquest estiu encara
no ha estat ni licitada la seva instalAlació, donant així un mal
servei als usuaris del port.

Atès que el pressupost del projecte aprovat té un cost de
93.315 euros i que les disponibilitats d'inversió de Ports de les
Illes Balears dins els pressupost de 2012 ascendiena més de 4
milions d’euros.
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És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, a través de l'empresa Ports de les Illes Balears, a licitar
el projecte d'instalAlació elèctrica en els nous pantalans del port
de Ciutadella, en el sentit que en garanteixi l'execució i la
finalització abans del mes de març de 2013.

Palma, a 24 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.

I)
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.

Pla d'implantació d'energies renovables a les illes de Mallorca,
Eivissa i Formentera.

Al passat plenari de dia 18 de setembre de 2012 el
vicepresident econòmic informà de la voluntat de redactar un
Pla d’Implantació d’Energies Renovables específic per a l’illa
de Menorca.

Sens dubte una decisió encertada sempre que el resultat sigui
fruit d’amplis acords socials, econòmics i polítics.

Una decisió emparada en les necessitats de complir els
objectius fixats per la Unió Europea, tant en producció d'energia
renovable, per a la qual es fixa una producció del 30% per a
l'any 2020, com també en reducció d'emissions de CO2, les
quals s'haurien de reduir en un 20% en aquesta mateixa data.

Atès que aquests mateixos criteris han de complir-se, no tan
sols per l'illa de Menorca, sinó també per al conjunt de les Illes
Balears.

Atès que les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera tampoc
no disposen d'un Pla d'Implantació d'Energies Renovables.

Per aquest motiu 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 redactar un Pla Específic per impulsar les energies
renovables a l'illa de Mallorca, sempre des d'un ampli acord
social, econòmic i polític.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un Pla Específic per impulsar les energies
renovables a l'illa de Eivissa , sempre des d'un ampli acord
social, econòmic i polític.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a redactar un Pla Específic per impulsar les energies
renovables a l'illa de Formentera, sempre des d'un ampli acord
social, econòmic i polític.

Palma, a 24 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Modificació dels criteris en les ajudes per a la promoció de les
noves tecnologies en maquinària en el sector agrari

Vista la resolució del president del Fons de Garantia Agrària
i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de juny de
2012, per la qual es convoquen ajudes per a la promoció de les
noves tecnologies en maquinària i equips agraris, publicada en
el BOIB núm. 98 de 7 de juliol de 2012.

Atès que l'esmentada convocatòria és una bona oportunitat
per estimular la modernització del sector agrari afavorint-ne per
tant la productivitat.

Donat que la puntuació fixada a les esmentades bases atorga
puntuacions diferents a les societats agràries, perjudicant
directament les Societats Rurals Menorquines (majoritàriament
implantades a l’illa de Menorca) mentre es beneficia les
Societats Agràries de Transformació (majoritàriament
implantades a l’illa de Mallorca).

Donat que aquest fet genera un perjudici evident al sector
agrari menorquí i atès que un dels principis del Govern de les
Illes Balears ha de ser el d'afavorir la igualtat d'oportunitats
entre els ciutadans de les Illes Balears independentment de l'illa
on resideixin.

Donat que amb aquesta convocatòria no es compleix aquest
principi i que els ramaders de l'illa de Menorca ho han denunciat
públicament sense que hi hagi hagut resposta per part del
Govern de les Illes Balears.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar de forma urgent la Resolució del president
del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) de 28 de juny de 2012, per la qual es convoquen
ajudes per a la promoció de les noves tecnologies en maquinària
i equips agraris, publicada en el BOIB núm. 98 de 7 de juliol de
2012 amb l'objectiu d'atorgar la mateixa puntuació a les SRM
i a les SAT.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar per l'estricte compliment del principi d'igualtat
entre els ciutadans de les Illes Balears i que aquest quedi sempre
reflectit en les futures convocatòries d'ajudes públiques que
convoqui.

Palma, a 20 de setembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Incentivar l'ocupació verda

Davant la situació econòmica que vivim i, en un moment de
tanta incertesa social, és necessari cercar alternatives per
incentivar el creixement econòmic i, alhora, l’ocupació. Aquesta
tasca es pot fer pensant en una economia sostenible, hem de ser
capaços de generar activitats que promoguin creació d'ocupació
tant a sectors tradicionalment vinculats a la gestió ambiental
com en els nous jaciments productius.

L'ocupació verda és aquella que redueix l'impacte ambiental
de les empreses i dels sectors fins arribar a nivells de
sostenibilitat. Són treballs que ajuden a reduir el consum
d'energia, matèries primeres i aigua, mitjançant estratègies
d'eficiència i reduccions d'emissió de CO2.

El Govern d'Espanya, mitjançant el Projecte de llei
d'economia sostenible (LES) de l'any 2010 i l'Estratègia per una
economia sostenible, va posar les bases per aprofundir en la
transformació del model productiu que respecti el nostre entorn.

Aquest marc estratègic preveu canvis estructurals que
podran generar fins a 2.700.000 llocs de feina el 2020 i, alhora,
una reducció d'un 20% d'emissió de gasos d'efecte hivernacle
respecte dels nivells de 1990.

Aquesta estratègia està en consonància amb l'objectiu de la
Unió Europea cap al 2020 que marca com a prioritats crear una
economia competitiva més respectuosa amb el medi ambient,
tant creant noves indústries com modernitzant els sectors
industrials existents.

Per això, davant la situació en què es troba la nostra societat
i pensant en els ciutadans de les nostres Illes, unes illes amb un
territori limitat i un entorn que no ens podem permetre destruir
més, perquè, llavors, un cop destruït no vendrà ningú a
visitar-lo, ni en podran gaudir les generacions futures, per tant,
en un territori com el nostre, cal presentar alguna proposta de
creixement, alternativa al model tradicional destructiu que s'ha
estat fent aquests darrers anys.

A més, aquest tipus d'ocupació es caracteritza per ser de
major qualitat perquè incorpora major innovació tecnològica i
formació adient, per tant, també s'han de formar les persones en

aquest sentit. Fins i tot, aquest tipus d'activitat es pot exportar a
la construcció, sector que més atur ha generat en aquesta terra
a causa del desmesurat creixement sense control de les darreres
dècades.

Hem d'apostar per canviar el model productiu, cosa que no
es pot fer d'un dia per l'altre, sinó que s'han d'establir les bases
perquè sigui efectiu un model a mig i llarg termini.

És necessari que des de la Vicepresidència Econòmica
s'estableixin programes per incentivar els treballadors de les
PIME i els autònoms, en el món rural, en el sector de la
construcció i fins i tot en el turisme, amb l'objectiu de posar en
marxa noves activitats productives compatibles amb la
conservació i la gestió dels recursos naturals i que, al mateix
temps, generin noves oportunitats d'ocupació i formació dels
treballadors de les Illes.

Per tant, 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 elaborar un Pla d'actuació per fomentar l'ocupació
verda, amb l'objectiu de treball de llarga durada i, alhora,
respectuós amb el nostre entorn, que inclogui un estudi sobre els
sectors en els quals s'hi pugui jaciments d'ocupació obsolets,
que necessiten una especial atenció.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a  realitzar plans de formació per a persones aturades
perquè puguin especialitzar-se en l'àmbit del que es denomina
“ocupació verda”.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incentivar fiscalment les petites i mitjanes empreses
i els autònoms que posin en marxa i treballin amb aquests tipus
de contractes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promocionar l'ecoinsdústria i els nous jaciments
emergents d'ocupació en activitats com les energies renovables,
l'agricultura i la ramaderia ecològica, les TIC, la
reahabilitació-edificació sostenible, el turisme sostenible, la
mobilitat i el transport sostenible.

Palma, a 18 de setembre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espais naturals

Els espais naturals protegits a les nostres illes estan sofrint
una gran pressió urbanística.

A les amenaces conegudes a Cala Blanca, Son Bosch, etc.,
cal afegir els intents legislatius de revifar operacions
urbanitzadores incompatibles amb la protecció d'aquests espais.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar el contingut íntegre de l'apartat 4 de l'article 13
del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de sòl:

"Artículo 13. Utilización del suelo rural.
[...]
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la
utilización de los terrenos con valores ambientales,
culturales, históricos, arqueológicos, científicos y
paisajísticos que sean objeto de protección por la
legislación aplicable, quedará siempre sometida a la
preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente
los actos de alteración del estado natural de los terrenos
que aquella legislación expresamente autorice.

Sólo podrá alterarse la delimitación de los espacios
naturales protegidos o de los espacios incluidos en la red
natura2000, reduciendo su superficie total o excluyendo
terrenos de los mismos, cuando así lo justifiquen los
cambios provocados en ellos por su evolución natural,
científicamente demostrada. La alteración deberá
someterse a información pública, que en el caso de la red
natura2000 se hará de forma previa a la remisión de la
propuesta de descatalogación a la comisión europea y la
aceptación por ésta de tal descatalogación.

El cumplimiento de lo previsto en los párrafos
anteriores no eximirá de las normas adicionales de
protección que establezca la legislación aplicable."

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute derivat de l'impost sobre estades a empreses turístiques
d'allotjament

Desprès de deu anys de l'entrada en vigor de l'impost
turístic, anomenat "Ecotaxa", i nou de la seva derogació, les
empreses turístiques d'allotjament, que són les que varen
recaptar l'impost, ja que el subjecte passiu de l'impost eren totes
les persones físiques que feren una estada a les empreses
d'allotjament, tenen un deute amb el Govern de les Illes Balears
de més de 12Mi.

Des de la seva implantació, hi va haver reclamacions
judicials per tal d'evitar-ne el pagament, però tant el Tribunal
Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat, com el TSJB
en les reclamacions que es varen plantejar, varen sentenciar la
constitucionalitat i l’obligatorietat del pagament,
respectivament, tombant tots els arguments que es varen
esgrimir: l'impost era constitucional; no hi havia doble
imposició (iva i ecotaxa); no es vulnerava el principi d'igualtat
tributària; no era injust ni discriminatori. En definitiva, era un
impost legalment exigible.

Per això, tot el temps de vigència de l'impost, els empresaris
el varen cobrar als visitants, però han fet efectiu el pagament del
que varen recaptar al Govern de les Illes Balears.

Cal recordar que aquest era un impost finalista, per la qual
cosa tota la recaptació anava destinada a la dotació del Fons de
Rehabilitació d'Espais Turístics i Naturals.

Els visitants, que eren els que pagaven l'impost, estaven ben
informats sobre el destí de l'euro que pagaven, i seria bo no
enganyar-los, per la qual cosa continua sent necessari dedicar la
recaptació feta als projectes turístics encaminats a la creació de
nou producte turístic, dels quals varen ser detalladament
informats.

El mes d'octubre de l'any 2003, el Govern del president
Matas va proposar, i aquest parlament va aprovar, la derogació
de la Llei 7/2001, de l'ecotaxa.

D'aquesta manera es va posar fi a una via de finançament per
dur a terme projectes turístics i es varen suspendre els projectes,
que, d'acord amb la llei, s'estaven desenvolupant, quedant sense
finançament tota una sèrie d'actuacions que anaven encaminades
a l'elaboració de producte turístic nou i alternatiu.
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Al mateix temps, en no ser vigent la Llei 7/2001, e  varen
destinar els recursos recaptats de l'impost a altres qüestions:
despesa corrent, control de plagues...

Per això, el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que procedeixi al cobrament del total del deute derivat
de l'impost sobre estades a empreses turístiques d'allotjament,
Llei 7/2001, que destini tots aquests recursos a la Conselleria de
Turisme, i que es destinin als projectes iniciats de Son Real
(Santa Margalida) i Ca'n Serra (Palma) de Mallorca així com a
l'estructuració de nou producte turístic de Menorca, Eivissa i
Formentera.

Palma, a 26 de setembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 7404/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President de les
Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 184 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre el contingut de la V Conferència de presidents.

Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra, la Mesa acorda de tramitar-la pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 7403/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm.
1334/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Govern de les Illes Balears,

davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la
proposició no de llei esmentada, relativa a mesa de diàleg
permanent entre les federacions de pares i mares d'alumnes i
l'administració (BOPIB núm. 40, de 30 de març d'enguany) i
acorda d'incloure-la a l'ordre del dia de la propera sessió
plenària

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 7331/12 i 7332/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, de la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador
i Guzman i del diputat Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
ambdós del Grup Parlamentari Socialista, relatives a prestacions
per dependència i a revisió de la cartera de serveis (BOPIB
núm. 65, de 28 de setembre d'enguany), per les preguntes RGE
núm. 7421/12 i 7425/12, relatives a modificació del Decret Llei
5/2012 i a pressuposts generals de l'Estat "injusts", publicades
en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 5735/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7389/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a paralitzar l'amnistia
fiscal (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol d'enguany), sigui
tramitada davant la Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió de Salut per a la Proposició

no de llei RGE núm. 5766/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7390/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a necessitat d'assegurar
l'ús dins el Sistema Nacional de Salut de les tecnologies
sanitàries que són efectives, segures i eficients (BOPIB núm.
56, de 19 de juliol d'enguany), sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 6352/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7391/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establerts als articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i a la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives,
acorda que la proposició no de llei esmentada, relativa a front
comú per garantir uns millors pressuposts generals de l'Estat
2013 (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre d'enguany), sigui
tramitada per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Creació de la Comissió no permanent d'estudi de la

problemàtica del sector aeri a les Illes Balears, per tal que,
mitjançant la constitució d'una ponència, pugui realitzar i
debatre la situació i les necessitats existents, avaluar les
distintes solucions possibles i elevar les propostes que
consideri adients als organismes competents. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, conformement amb els articles 54 i 57 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
7299/12, presentat pels grups parlamentaris Popular, Socialista
i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se
solAlicita la creació de la comissió no permanent esmentada, i
acorda de sotmetre a la consideració de la Junta de Portaveus la
creació de la Comissió no permanent esmentada.

Així mateix, un cop oïda la Junta de Portaveus, en sessió del
mateix dia, trobant-s’hi formalment constituïda la Mesa com a
tal, ha acordat de crear la Comissió no permanent d’estudi de la
problemàtica del sector aeri a les Illes Balears, amb la
composició següent:

• 9 diputats del Grup Parlamentari Popular.
• 4 diputats del Grup Parlamentari Socialista.
• 1 diputat del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més

per Menorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Tramitació de preguntes orals davant comissió per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
4190/12 a 4213/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7388/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans,
del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que les preguntes
següents, totes publicades al BOPIB núm. 49, d'1 de juny
d'enguany, es tramitin davant comissió:
• Preguntes RGE núm. 4190/12 a 4210/12, relatives a obres

de Can Misses (I), a obres de l'Hospital de Can Misses (II a
V), a posada en funcionament de Can Misses, a serveis de
Can Misses (I a III), a programes per a persones amb
discapacitat mental, a augment de personal a l'Hospital de
Can Misses, a reconversió del vell Hospital de Can Misses
( I i II), a negociacions amb Acciona, a centre de salut de
Sant Josep, a radioteràpia a Can Misses (I i II), a residència
per a majors Sant Jordi (II),a articular el copagament, a
places sanitàries a Cas Serres i a aportació econòmica per a
Cas Serres; a tramitar davant la Comissió de Salut.

• Preguntes 4211/12 a 4213/12, relatives a residència per a
majors de Sant Antoni (I i II) i a residència per a majors de
Sant Jordi (I), a tramitar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals RGE núm. 6300/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7355/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta la retirada de la proposició no de llei
esmentada, relativa a unitat anticorrupció de l'Agència
Tributària, publicada al BOPIB núm. 62, de 7 de setembre
d'enguany.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 4290/12 a 4299/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7417/12,
presentat pel diputat Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, totes publicades al BOPIB núm. 50, de 8 de juny
d'enguany, relatives a capital privat a l'EPRTVIB (I a IV), a
llengua vehicular en la gestió privada a l'EPRTVIB, a
productors audiovisuals de les Illes Balears en la gestió privada
de l'EPRTVIB, a identitat de les Illes Balears en la gestió
privada a l'EPRTVIB, a mecanismes de recuperació de
l'EPRTVIB, a compensació econòmica en cas de pèrdues i a
continuïtat dels llocs de feina de l'EPRTVIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Incorporació de diputada a la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7295/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica la incorporació de la diputada Sra. Catalina Palau i
Costa a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
conformement amb l'acord adoptat per la Mesa i la Junta de
Portaveus de la cambra el proppassat dia 19 de setembre
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials i Drets

Humans.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'octubre de 2012, es dóna per assabentada de la substitució
a la comissió esmentada de la diputada Sra. Catalina Palau i
Costa per la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, ambdues
del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 65, de 28 de setembre
de 2012.

-  Pàg. 2995, 2996, 3011, 3016 i 3018. Comissions Parlament,
textos aprovats, apartat B); textos rebutjats, apartat A); textos en
tramitació, propostes de resolució davant comissió, apartats C)
i D)
On diu: ... escrit RGE núm. 5931/12, de la Sindicatura de
Comptes, ...
Hi ha de dir: ... escrit RGE núm. 5938/12, de la Sindicatura de
Comptes, ...

- Pàg. 2995 i 3014. Comissions Parlament, textos debutats,
respostes a preguntes formulades en comissió, apartat D)
On diu: RGE núm. 6882/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 6892/12, ...

- Pàg. 2999 i 3030. Textos en tramitació, preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió, apartat C)
On diu: RGE núm. 7014/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7104/12, ...
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