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Q) RGE núm. 7694/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descompte de
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F) RGE núm. 7515/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta als alcaldes de
Menorca.
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G) RGE núm. 7516/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta als alcaldes
d'Eivissa.
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J) RGE núm. 7590/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir el castellà
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K) RGE núm. 7591/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descentralització
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A) RGE núm. 7439/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condemna dels actes de terrorisme al carrer.
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B) RGE núm. 7459/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del finançament del Consorci de gestió sociosanitària
d'Eivissa..
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C) RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament del transport sanitari no urgent del Reial Decret
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat
de les seves prestacions.
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D) RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o direccions
territorials del Govern per delegacions de funcions executives i de gestió als consells insulars
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E) RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de Menorca.
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F) RGE núm. 7519/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a importació a Mallorca de residus.
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G) RGE núm. 7560/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment de la Llei Orgànica 1/2007.
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intergeneracional.
3166
I) RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina d'avaluació pública.

3167

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3816/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'Escola d'Adults
de Maó.
3168
B) A la Pregunta RGE núm. 3817/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'Escola d'Adults
de Maó (II).
3168
C) A la Pregunta RGE núm. 4020/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXIV).
3168
D) A la Pregunta RGE núm. 4021/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXV).
3169
E) A la Pregunta RGE núm. 4024/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXVIII).
3169
F) A la Pregunta RGE núm. 4024/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXII).
3169
G) A la Pregunta RGE núm. 4052/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XXXVI).
3169
H) A la Pregunta RGE núm. 4053/12 i 4120/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXVII i XXXVII).
3169
I) A la Pregunta RGE núm. 4060/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears; estalvi (XXV).
3170
J) A la Pregunta RGE núm. 4064/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears; estalvi (XVIX).
3170
K) A la Pregunta RGE núm. 4065/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XX).
3170
L) A la Pregunta RGE núm. 4066/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXI).
3170
M) A la Pregunta RGE núm. 4067/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXII).
3171
N) A la Pregunta RGE núm. 4068/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIII).
3171
O) A la Pregunta RGE núm. 4089/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXIV).
3171
P) A la Pregunta RGE núm. 4113/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XL).
3171
Q) A la Pregunta RGE núm. 4119/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXXVI).
3171
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R) A la Pregunta RGE núm. 4121/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXXVIII).
3172
S) A la Pregunta RGE núm. 4133/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XX).
3172
T) A la Pregunta RGE núm. 4134/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXI).
3172
U) A la Pregunta RGE núm. 4135/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXII).
3172
V) A la Pregunta RGE núm. 4136/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIII).
3173
X) A la Pregunta RGE núm. 4137/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIV).
3173
Y) A la Pregunta RGE núm. 4142/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIX).
3173
Z) A la Pregunta RGE núm. 4147/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears; estalvi (XIV).
3173
AA) A la Pregunta RGE núm. 4160/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni entre el
Govern i l'IOC (I).
3173
AB) A la Pregunta RGE núm. 4161/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis entre el
Govern i l'IOC (II).
3174
AC) A la Pregunta RGE núm. 4163/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a lliure elecció de
llengua (II).
3174
AD) A la Pregunta RGE núm. 4164/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Escola de persones
adultes de Maó.
3174
AE) A la Pregunta RGE núm. 4277/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a baixes per malaltia
a l'àmbit docent.
3174
AF) A la Pregunta RGE núm. 4360/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cultura popular.
3175
AG) A la Pregunta RGE núm. 4368/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a queixes pels trens PalmaManacor.
3175
AH) A la Pregunta RGE núm. 4368/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a modificació parcial de la
RLT (II).
3175
AI) A la Pregunta RGE núm. 4564/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap del
Departament Tècnics (I).
3176
AJ) A la Pregunta RGE núm. 4564/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap del
Departament Tècnics (I).
3176
AK) A la Pregunta RGE núm. 4767/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible (II).
3176
AL) A la Pregunta RGE núm. 4768/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible (II).
3177
AM) A la Pregunta RGE núm. 5387/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents (I).
3177
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AN) A la Pregunta RGE núm. 5391/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució actuacions
a torrents (II).
3177
AO) A la Pregunta RGE núm. 5418/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a basses de reguiu.
3177

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7518/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 819/12.
3177
B) RGE núm. 7588/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
sobre la temporada turística a Menorca.
3178
C) RGE núm. 7607/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Magnífica Rectora i de l'equip
rectoral de la Universitat de les Illes Balears, sobre la situació universitària a les nostres illes.
3178

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7501/12.

3178

B) Tramitació davant comissió per a les Proposicions no de llei RGE núm. 3155/12, 3616/12, 5812/12 i 6868/12.

3178

C) Retirada de les InterpelAlacions RGE núm. 132/12, 1593/12 i 2783/12.

3178

D) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2020/12.

3179

4. INFORMACIONS
A) Substitució a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades.

3179

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 65, de 5 d'octubre de 2012.

3179
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

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
2 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 7134/12, relativa a llistes d'espera, amb les esmena
presentada pel Grup Parlamentari Popular RGE núm.
7446/12, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7318/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a sinistralitat laboral. (BOPIB
núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears considera prioritari
millorar el temps d’espera per accedir a una intervenció
quirúrgica, a una consulta amb un especialista hospitalari o a
una prova complementària i insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a reduir-les."
A la seu del Parlament, 9 d'octubre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
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Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7327/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a denúncia de professors per
part dels seus alumnes. (BOPIB núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5737/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en matèria
educativa.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Ángel
Bosch i Sans.
Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Cristina Rita i el
Sr. Rafael Ángel Bosch.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 9 d'octubre 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 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7328/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Mesa d'alcaldes pel turisme.
(BOPIB núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

clavegueram a l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7319/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de la pràctica
esportiva entre les persones discapacitades. (BOPIB núm. 65, de
28 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.

D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7330/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a alerta vermella. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7321/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de programes de
cooperació territorial en educació. (BOPIB núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7322/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incidència en l'activitat
inversora de la Llei de turisme. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7343/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
atenció a la dependència. (BOPIB núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 66, de 6 d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7323/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions en matèria d'aigua potable i

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

G)
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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". (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7315/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'assistència tècnica als
municipis. (BOPIB núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7316/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades "Guettings Contacts".
(BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

Ordre de Publicació
O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7324/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Fundació f'estudis
d'Economia Aplicada. (BOPIB núm. 65, de 28 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.

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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7317/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a telèfon 012 al Twitter. (BOPIB
núm. 65, de 28 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 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2
d'octubre de 2012, rebutjà els Punts 1 i 4 de la Moció RGE núm.
7134/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.5. INFORMACIONS

2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS

A)

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7320/12, 7342/12 i 7349/12.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2012, quedaren ajornades les preguntes
esmentades (totes publicades al BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre d'enguany), de la diputada María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, del diputat Gabriel
Barceló i Milta, del Grup parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, i de la diputada Francina Armengol, del Grup
parlamentari Socialista, relatives a nou BOIB electrònic, a
pressuposts generals 2013 i a política econòmica del Govern,
atesa l'absència del conseller de Presidència (escrit RGE núm.
7401/12) i del president del Govern (escrit RGE núm. 7400/12).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de 2012, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3552/12
relativa a suport a l'objectiu de dèficit públic d'un 1,5%, i
quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar impulsant entre les illes l’ús de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació amb la resta
d’administracions, associacions i la ciutadania en general per tal
de reduir despeses i millorar en eficàcia i eficiència, sempre que
açò no representi un perjudici, en el nivell de compromís i
dedicació que el Govern ha de demostrar cap als ciutadans de
Menorca, Eivissa i Formentera, respecte dels ciutadans de
Mallorca.”

B)

A la seu del Parlament, 9 d'octubre de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
La vicepresidenta de la comissió:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Retirada dels punts 2 i 3 de la Moció RGE núm. 7134/12.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2012, es retiraren els punts 2 i 3 de la moció
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llistes d'espera, publicada al BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 5808/11.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 d'octubre de 2012, no es prengué en consideració, per 24 vots
a favor, 31 en contra i 1 abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5945/12 relativa a ús per part del Govern de les noves
tecnologies per a l'estalvi en els desplaçaments a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, amb les esmenes RGE núm.
7449/12 i 7450/12, del grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, i RGE núm. 7467/12 i 7468/12, del Grup
Parlamentari Socialista, i queda aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
B)
“1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
reconduir els comptes públics, de continuar amb la política de
racionalització de la despesa, la lluita contra el dèficit públic i
la reducció de l’endeutament.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna tot el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la consecució de l’objectiu fixat
de dèficit públic en l’1,5% del PIB de la comunitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la supressió i la fusió d’empreses
públiques i el redimensionament del sector públic instrumental.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar aprofundint en les polítiques
liberalitzadores del sector privat, en la simplificació
administrativa i en les mesures incentivadores de la iniciativa
privada i dels emprenedors.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a accelerar el Pla Nacional d’Acció per a la Inclusió Social
(PNAIN) 2013-2015, un full de ruta que articula una estratègia
de protecció a la família i a la infància i promou mesures per
reduir la pobresa infantil i en favor de la inclusió social.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar aplicant un model impositiu que sigui
el més innocu possible amb l’activitat empresarial, que no
desincentivi l’estalvi i que motivi la inversió privada.”

3. El Parlament de les Illes Balears crearà una comissió
interparlamentària amb la participació de les institucions amb
competència i les entitats socials per avaluar la situació dels
nins i les nines de la nostra comunitat.

A la seu del Parlament, 2 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5949/12, relativa a únic
reglament de la Llei de turisme de les Illes Balears, i quedà
aprovada la següent:

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure, des del respecte competencial, la
qualitat, la coordinació, l’eficàcia i la coherència de la
intervenció de les diferents administracions públiques en relació
amb la infància, especialment en la lluita contra la pobresa
infantil.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar definitivament el II Pla Estratègic d’Infància i
Adolescència i a incloure-hi la protecció social dels colAlectius
d’infància més vulnerables.”
A la seu del Parlament, 9 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

RESOLUCIÓ
C)
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desenvolupar com més aviat millor la nova Llei del turisme de
les Illes Balears en un sol reglament, a fi de simplificar la
normativa sobre aquest tema.”
A la seu del Parlament, 9 d'octubre de 2012.
El secretari de la comissió:
José Mª Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4493/12, relativa a suport als equips directius i comunicació
fluida entre la Conselleria d'Educació i els centres, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3897/12, relativa a pobresa i infància, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
D)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a lluitar contra la pobresa, a favor de la salut i l’educació
perquè són imprescindibles per al benestar dels nins i les nines,
per evitar la seva discriminació i per promoure la igualtat
d’oportunitats.

E)
“1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reforçar la tasca dels equips directius dels centres
educatius de les Illes Balears, a donar-los suport i a
encoratjar-los en la difícil tasca que porten a terme.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir l’estructura organitzativa que sustenta
les actuals directives dels centres educatius.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir una comunicació oberta i fluida amb els
equips directius i a reforçar la seva tasca al capdavant dels
centres.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a mantenir els Projectes Lingüístics de Centre (PLC) i a
reconèixer el paper que han fet, fan i faran a l’hora de fer
complir l’objectiu estatutari sobre competència lingüística: que
tot l’alumnat de les Illes Balears, en acabar la seva
escolarització obligatòria, domini, tant oralment com per escrit,
fluidament, les dues llengües oficials i que tengui un bon
coneixement d’una tercera llengua.”
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A la seu del Parlament, 9 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6768/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a avantprojecte de modificació de la Llei de costes. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de 2012, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reducció del dèficit públic (BOPIB núm.
49, d'1 de juny de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3898/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per tal de millorar la connectivitat aèria de les
nostres illes en temporada d'hivern. (BOPIB núm. 49, d'1 de
juny de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació

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

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6765/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a Pla d'inversions en ferrocarril del Govern de l'Estat. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1363/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a reforma laboral. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
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Pere Rotger i Llabrés.
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 4495/12.

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2012, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 3895/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb l'IOC. (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 4 d'octubre de 2012,
després del debat corresponent, la portaveu del Grup
Parlamentari Socialista retirà la proposició no de llei esmentada,
relativa a execució de la partida destinada a l'Escola d'Idiomes
d'Eivissa, publicada al BOPIB núm. 51, de 15 de juny
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença conjunta d'un representant de l'Associació
de Salut Mental de les Illes Balears i d'un representant del
ColAlegi de Metges sobre la salut mental a les Illes Balears.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 3 d'octubre de 2012, tengué lloc la compareixença
conjunta de la Sra. Maria del Mar Adrover i del Sr. Carles
Recasens Laguarda, que informaren sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6209/12.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre de
2012, el portaveu del Grup Parlamentari Popular, retirà la
proposició no de llei esmentada, relativa a capacitació dels nous
llicenciats en dret per accedir al colAlegi, publicada al BOPIB
núm. 60, d'1 d'agost d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears i el seu funcionament.
Igualment, la Mesa acorda d'atendre la petició de
tramitació pel procediment d'urgència, per la qual cosa, un
cop transcorreguts els 8 dies per tal que els grups
parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de la
cambra elaborin un dossier documental, s'obre un termini de
presentació d'esmenes, que serà de 8 dies, a tramitar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Així mateix, la Mesa acorda de proposar a la Junta de
Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació d'aquest projecte de llei. A la Junta
de Portaveus, en sessió del mateix dia, i sent que la Mesa s'hi
troba formalment constituïda, s'acorda l'habilitació esmentada.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 5 d'octubre de
2012, adopta, entre d'altres, l'Acord següent:
1. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei pel qual se
suspenen la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, i el seu funcionament.
El Consell de Govern, a proposta del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, adopta
l'Acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual se suspenen la
vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament,
que s'adjunta a aquest Acord.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que estableix l'article 117 del Reglament de la cambra, el text
del Projecte de llei esmentat abans.
Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que el projecte de llei esmentat es tramiti pel procediment
d'urgència, de conformitat amb el que disposa l'article 100 del
Reglament de la cambra, atès que, d'acord amb el Pla
Economicofinancer de Reequilibri de la comunitat autònoma de
les Illes Balears 2012-2014, les mesures del qual foren
valorades com a idònies pel Ple del Consell de Política Fiscal i
Financera en la sessió de dia 17 de maig de 2012, la suspensió
del funcionament d'aquest òrgan ha de desplegar efectes abans
de I'exercici de 2013.
Quart. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
a l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la tramitació
del projecte de llei esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 5 d'octubre de 2012.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL SE SUSPENEN
LA VIGÈNCIA DE LA LLEI 10/2000, DE 30 DE
NOVEMBRE, DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
DE LES ILLES BALEARS, I EL SEU
FUNCIONAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Tradicionalment s’ha considerat un deure dels poders
públics facilitar instruments i reforçar, institucionalment, les
vies de comunicació i participació dels ciutadans mitjançant les
organitzacions i les associacions representatives d’interessos
econòmics i socials.

Conscients d’això, i d’acord amb l’article 78 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer, en la redacció que resulta de la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, es va regular mitjançant la Llei
10/2000, de 30 de novembre, el Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears com a marc estable i permanent de comunicació
i diàleg, tant dels agents econòmics i socials entre si, com
d’aquests amb l’Administració autonòmica, sense oblidar la
seva configuració com a òrgan de consens i reforç de la
participació d’aquests agents en la presa de decisions. El
Consell esmentat respon, doncs, a la legítima aspiració dels
agents econòmics i socials perquè les seves opinions i
plantejaments es tenguin en compte a l’hora d’adoptar decisions
que puguin afectar els interessos que els són propis.
No obstant això, en el context actual de crisi econòmica que
les Illes Balears i la ciutadania pateixen de manera continuada,
l’acció del Govern autonòmic ha d’anar encaminada a executar
polítiques de racionalització i efectivitat dels recursos públics,
sense que això suposi minvar els encàrrecs que la nostra
ordenació fa als poders públics.
Així, des de fa uns quants mesos, com a conseqüència de la
situació que passen les economies espanyola i balear, s’han anat
adoptant diverses mesures a fi de corregir tan aviat com sigui
possible els principals desequilibris que es manifesten en
aquestes economies.
Per complir aquests objectius, el Govern de les Illes Balears
ha adoptat un seguit de mesures tendents a reduir el dèficit
públic amb la finalitat de minimitzar així l’impacte negatiu
econòmic continuat que pateix la comunitat balear, que deriva
en una situació econòmica difícilment sostenible per a
l’executiu autonòmic.
Entre altres mesures, el Govern de les Illes Balears ha reduït
considerablement els seus òrgans directius i el personal eventual
de confiança política, i ha suprimit ens instrumentals i
institucionals amb l’objectiu d’aconseguir una administració
amb més nivell d’austeritat i eficiència i optimitzar la qualitat
dels serveis públics que es presten.
Així mateix, mitjançant el Decret llei 5/2012, d’1 de juny,
de mesures urgents en matèria de personal i administratives per
a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i el Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual
es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir
l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, se
sumaren noves mesures d’estalvi a les que ja es van adoptar
mitjançant la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012, i a les que ja preveu el Decret llei 4/2012, de 30 de
març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la
Comunitat Autònoma.
Amb aquests darrers decrets llei es pretén reduir la despesa
pública, amb una incidència especial en la despesa de personal,
mitjançant la reducció de determinats avantatges que els
empleats públics han obtingut en moments històrics diferents de
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l’actual i que ara els separen del comú dels treballadors del
sector privat, i en tot cas dels mínims que estableix l’Estatut
bàsic de l’empleat públic, ja que es tracta d’un sacrifici solidari
amb la resta de la població activa del país.

Article únic
Suspensió de la vigència de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, i del seu funcionament

D’altra banda, mitjançant aquests decrets llei s’adopten
mesures estructurals de racionalitat i d’eficiència en la gestió
dels recursos humans del sector públic, de manera que
s’implantin d’una manera efectiva els principals instruments
d’ordenació d’aquests recursos, com ara els plans d’ordenació
propis del sistema sanitari i, en general, les relacions de llocs de
treball de les entitats instrumentals de l’Administració, mesures
totalment necessàries i complementàries d’altres de reducció
dels ens instrumentals, que ja s’han anat aplicant a la Comunitat
Autònoma.

1. Se suspenen, amb caràcter indefinit, la vigència de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears, i de les normes que la despleguen.

Així, es pot destacar, com a premissa, que totes les
iniciatives aprovades per l’executiu balear -algunes de les quals
incorporades en diverses normes vigents actualment, com les
esmentades abans- cerquen com a finalitat primordial reduir el
dèficit públic.
En aplicació de l’article 23.5 de la Llei orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
la Secretaria del Consell de Política Fiscal i Financera ha
publicat els plans economicofinancers de reequilibri 2012-2014
de les comunitats autònomes de règim comú, les mesures dels
quals foren valorades idònies pel Ple del Consell de Política
Fiscal i Financera en la sessió de dia 17 de maig de 2012.
En concret, el Pla Economicofinancer de Reequilibri de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2012-2014 preveu, en
el punt relatiu a les mesures que afecten altres institucions i
òrgans estatutaris, i entre altres mesures, la suspensió de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears.
Per tot això s’aprova aquesta llei, que s’estructura en un
article únic, pel qual se suspèn la vigència de la Llei 10/2000
esmentada i, amb això, el funcionament efectiu del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears; tres disposicions
addicionals relatives a la liquidació de l’entitat, al cessament
dels seus membres i a la consegüent subrogació de
l’Administració de la Comunitat Autònoma dels drets i les
obligacions que puguin subsistir una vegada aprovada la
suspensió, i quatre disposicions transitòries referides al règim de
personal, al règim patrimonial, als expedients en curs i a la
imputació pressupostària de les despeses de personal i, en
general, de totes les despeses i ingressos del Consell en
l’exercici de 2012, amb la finalitat d’atribuir la competència per
a l’execució pressupostària al vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, sense alterar la secció
pressupostària actual. La norma es completa amb tres
disposicions finals per les quals es defereix al vicepresident
econòmic i al conseller d’Administracions Públiques l’adopció
de les mesures de la seva competència que siguin necessàries
per assignar i redistribuir els recursos materials i humans de
l’ens, es deslegalitza la suspensió imposada en virtut d’aquesta
Llei per facilitar la represa de l’activitat del Consell tan aviat
com la situació econòmica ho permeti, i es disposa l’entrada en
vigor de la Llei.

2. Així mateix, i com a conseqüència de la suspensió de les
normes esmentades, queden suspeses totes les funcions d’aquest
òrgan de caràcter consultiu de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social de les
Illes Balears.
Disposició addicional primera
Liquidació
En el termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, la secretària general del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears ha de liquidar els drets i les
obligacions d’aquest òrgan.
Disposició addicional segona
Cessament dels membres del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears i de la secretària general
1. Es disposa el cessament de tots els membres del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, com també del president,
a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
2. Es disposa el cessament de la secretària general del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, una vegada conclosa la
liquidació de l’òrgan i, com a màxim, dia 31 de desembre de
2012.
Disposició addicional tercera
Subrogació en drets i obligacions
Una vegada efectuada la liquidació de l’òrgan, i en tot cas a
partir de dia 1 de gener de 2013, l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, quedarà subrogada en tots els drets i les
obligacions del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
Règim de personal
1. El personal funcionari de carrera que en el moment que entri
en vigor aquesta llei presti serveis en el Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears passarà a dependre funcionalment de
l’òrgan superior de la conselleria a la qual s’adscriu
temporalment el seu lloc de treball d’acord amb l’annex
d’aquesta llei, i conservarà les característiques de provisió i
retributives mentre en mantengui la titularitat.
2. Així mateix, en el moment que s’aixequi la suspensió de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, com també del seu funcionament, i
de les normes que la despleguen, el personal funcionari que
consta en l’annex que mantengui la titularitat dels llocs de
treball esmentats d’acord amb la normativa de funció pública
tornarà a dependre funcionalment de la Presidència del Consell.
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Disposició transitòria segona
Règim patrimonial

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Els béns del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
i els adscrits per l’Administració de la comunitat autònoma per
complir les seves finalitats, s’han d’incorporar al patrimoni de
la comunitat autònoma, i l’afectació i l’adscripció s’han de
produir de conformitat amb normativa aplicable en matèria de
patrimoni.

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

Disposició transitòria tercera
Expedients oberts
No és exigible l’emissió de dictàmens que amb caràcter
preceptiu o facultatiu, s’hagin solAlicitat a aquest òrgan consultiu
abans que entri en vigor aquesta llei.
Disposició transitòria quarta
Despeses de personal
1. Des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i fins al 31 de
desembre de 2012 les despeses del personal adscrit al Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears s’han d’imputar a la
secció pressupostària vigent per a aquest òrgan per a l’any 2012.
2. Així mateix, i amb caràcter general, l’execució de totes les
despeses i els ingressos del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears durant l’any en curs i fins al 31 de desembre de
l’any esmentat s’imputarà a la mateixa secció pressupostària
prevista en la Llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, si bé, des de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’òrgan competent per
autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions corresponents
serà el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació.
Disposició final primera
Modificacions pressupostàries i modificació de la relació de
llocs de treball
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació i el conseller d’Administracions Públiques han
d’adoptar les mesures necessàries d’assignació i redistribució de
mitjans humans, econòmics i materials per fer efectives les
disposicions d’aquesta llei.

Palma, 5 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.
ANNEX
Adscripció temporal dels llocs de treball del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears
Unitat

Codi del
lloc

Lloc de
treball

Conselleria d’adscripció
temporal

CES0110001

F01760100

Secretari/ària
personal

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

CES0110001

F02190004

Assessor/a
econòmic/a

Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

CES0110001

F02190003

Assessor/a
jurídic/a

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

CES0110001

F02050065

Cap de la
Secció
d'Administració i Gestió
Econòmica

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

CES0110001

F02190005

Tècnic/a de
Documentació
i Biblioteca

Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats

CES0110001

F01110799

Cap del
Negociat I

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

CES0110001

F01110800

Cap del
Negociat II

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

CES0110001

F01620021

Lloc base
ordenança

Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i
d’Ocupació

Disposició final segona
Deslegalització
3.8. INTERPELALACIONS
Les suspensions d’aquesta llei poden quedar sense efecte
mitjançant un decret del Consell de Govern a proposta del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7521/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política economicofinancera. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7522/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general econòmica. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7577/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general de medi ambient. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 economicofinancera.
Política economicofinancera
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern sobre
el seguiment del Pla economicofinancer de reequilibri de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 2012-2014.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 econòmica.
Política general econòmica
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern sobre
la situació econòmica a les Illes Balears.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Medi Ambient
i Ordenació Territorial del Govern de les Illes Balears, sobre la
política general en medi ambient.
Política general en medi ambient
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de
Medi Ambient i Ordenació Territorial en relació amb les
gestions del Govern de les Illes Balears, referides a
l'autorització del Consell de Ministres mitjançant Reial Decret
de 23 de desembre de 2010, per a l'inici de prospeccions
petrolíferes entre la Península i les Illes Balears.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 7576/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5737/12, relativa a
política en matèria educativa. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
Palma, a 10 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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
5737/12, relativa a política en matèria educativa, la moció
següent.
Política en matèria educativa
Atès que la comunitat educativa ha expressat la seva
disconformitat amb la gestió que està portant a terme la
Conselleria d’Educació i Cultura i amb les retallades
econòmiques que s’estan produint en totes les etapes educatives.
Atès que aquesta gestió està provocant un important
malestar en els centres docents que pot repercutir en el normal
desenvolupament del curs escolar, i per tant en l’alumnat.
Atès que de la interpelAlació al conseller de dia 2 d’octubre
s’infereix que no es prendran mesures per palAliar aquesta
situació, el Grup Socialista presenta la següent moció:
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix explícitament la
feina feta els darrers anys als centres educatius de les Illes
Balears per millorar els resultats acadèmics globals i la qualitat
de l’educació en benefici del desenvolupament intelAlectual i
social de tot l’alumnat.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió
d’una comunitat en educació, la formació i la producció de
coneixements és una garantia de futur per a un país.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no reduir més els pressuposts destinats a l’educació
pública.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar el marc de negociació i diàleg amb els
sindicats, centres docents i famílies a l’objecte de normalitzar la
situació que es viu actualment al sector educatiu.
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5. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la postura dels
centres docents de voler mantenir els seus projectes educatius
i lingüístics aprovats pels seus consells escolars, on es
representada tota la comunitat educativa.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar transparència als processos de d’adjudicació de
vacants i substitucions dels docents, a les llistes d'interins
disponibles, així com dels nomenament dels equips directius del
centres.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a substituir l’acord del Consell de Govern de dia 4 de
novembre de 2011 que preveu que no hi hagi substitucions de
baixes del professorat quan són menors de 30 dies per la
previsió que fa l’Estat en el Decret Llei 14/2012 i que és de 10
dies.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a considerar l’atenció a l’alumnat amb problemes
psicosocials o d’aprenentatge una prioritat pressupostària davant
la implantació de programes nous l’efectivitat dels quals encara
no està contrastada.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre mesures urgents per palAliar els greus efectes
de les retallades en educació a les Illes Balears en les famílies
que tenen més dificultats econòmiques a causa de la crisi i a
recuperar els ajuts als llibres de text, als menjadors escolars, als
reforços educatius, a l'educació infantil, als estudis universitaris,
etc.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar els continguts de l'assignatura "educació per
a la ciutadania".
Palma, a 5 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7461/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RD Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional (I). (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7462/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RD Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional (II). (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7463/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a RD Llei
16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional (III). (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7508/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cap del
servei d'auditoria de comptes i control. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7509/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitzar lloc públic amb privat. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7510/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de la Sra. Alejandra Marquina Padilla. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7511/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges
oficials. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7512/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sou del Sr.
Joaquín García Martínez. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7536/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (I). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7537/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (II). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7538/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (III). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7539/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (IV). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7540/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (V). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7541/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (VI). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7542/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (VII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
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RGE núm. 7543/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (VIII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7556/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XXI). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7544/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (IX). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7557/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XXII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7545/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (X). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7558/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XXIII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7546/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XI). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7559/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XXIV). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7547/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7575/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sector
lleter. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7548/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XIII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7549/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XIV). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7550/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XV). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7551/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XVI). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7552/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XVII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7553/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XVIII). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7554/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XIX). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7555/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nòmines del personal docent (XX). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7592/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (I). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7593/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (II). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7594/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (III). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7595/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (IV). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7596/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (V). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7597/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (VI). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7598/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (VII). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7599/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (VIII). (Mesa
de 10 d'octubre de 2012).

subscriure un conveni especial per rebre la prestació sanitària o
se li facturarà l'assistència sanitària.
Què succeirà si a una persona que ha perdut el dret a targeta
sanitària i a rebre atenció sanitària se li emeti una factura i no
paga?

RGE núm. 7600/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (IX). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7601/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (X). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7602/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (XI). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7603/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (XII). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7604/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (XIII). (Mesa
de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7605/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adjudicataris d'habitatges de lloguer (XIV). (Mesa de
10 d'octubre de 2012).
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional (II).
El RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir 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 a 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.
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, s'afirma que aquestes persones podran
subscriure un conveni especial per rebre la prestació sanitària o
se li facturarà l'assistència sanitària.
A un ciutadà, davant un impagament a l'Agència Tributària
o administració pública, se li incoa un expedient executiu, un
recàrrec i embargament de comptes, si els tingués. a més a més
els deutes es mantenen i s'acumulen.
Aquests procediments se seguiran amb aquests ciutadans?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
El RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional (I).
El RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir 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 a 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.
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, s'afirma que aquestes persones podran

Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
El RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional (III).
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El RD Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir 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 a 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.
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, s'afirma que aquestes persones podran
subscriure un conveni especial per rebre la prestació sanitària o
se li facturarà l'assistència sanitària.
Per solAlicitar un permís de residència o per renovar-lo
s'exigeix estar al dia del pagament a la Seguretat Social i a
Hisenda. Si aquesta persona que no tingui la condició
d'assegurat o beneficiari no paga les factures emeses per rebre
atenció sanitària, se li negarà el permís de residència o la seva
renovació?
Palma, a 2 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 3 d'octubre 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 escrita.
Contractes de la Sra. Alejandra Marquina Padilla.
Quants contractes en quines dates s'ha contractat la
funcionària interina docent Sra. Alejandra Marquina Padilla des
del començament d'aquesta legislatura?
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

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 escrita.
Cap del servei d'auditoria de comptes i control.
Té intenció de conseller d'Administracions Públiques
d'acceptar la proposta de la secretària general tècnica de
Vicepresidència d'adjudicar la comissió de serveis del lloc de
feina de cap de servei d'auditoria de comptes i control posterior
de la Intervenció General en favor d'un parent seu directe?
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.
Viatges oficials.
Relació de viatges oficials efectuats pel conseller d'Educació
durant la present legislatura (fora de les Illes Balears) amb la
següent informació:
1. Persones que acompanyaren el conseller.
2. Cost de cadascun dels viatges, especificant el cost
d'avions, hotels, manutenció, etc.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)

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.
Compatibilitzar lloc públic amb privat.
Quina és la relació de docents que des del mes de gener del
2012 han demanat compatibilitzar el seu lloc de feina amb
activitat privada?

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.
Sou del Sr. Joaquín García Martínez.
Quin és el sou anual brut (inclosos tots els complements) de
l'alt càrrec del Govern Sr. Joaquín García Martínez, director de
l'Oficina de Control Pressupostari?
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (IV).

I)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària de Mallorca el mes de setembre
de 2012?

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.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Nòmines del personal docent (I).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària de Mallorca el mes de setembre de
2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (V).

J)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat de Mallorca el mes de setembre
de 2011?

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.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Nòmines del personal docent (II).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària de Mallorca el mes de setembre de
2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (VI).

K)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat de Mallorca el mes de setembre
de 2012?

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.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Nòmines del personal docent (III).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària de Mallorca el mes de setembre
de 2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (VII).

L)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària de Menorca el mes de setembre de
2011?

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.
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Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nòmines del personal docent (XI).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat de Menorca el mes de setembre
de 2011?

Nòmines del personal docent (VIII).
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària de Menorca el mes de setembre de
2012?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nòmines del personal docent (XII).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat de Menorca el mes de setembre
de 2012?

Nòmines del personal docent (IX).
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària de Menorca el mes de setembre
de 2011?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nòmines del personal docent (XIII).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària d'Eivissa el mes de setembre de
2011?

Nòmines del personal docent (X).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària de Menorca el mes de setembre
de 2012?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (XVII).

V)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat d'Eivissa el mes de setembre de
2011?

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.
Nòmines del personal docent (XIV).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària d'Eivissa el mes de setembre de
2012?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (XVIII).

X)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat d'Eivissa el mes de setembre de
2012?

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.
Nòmines del personal docent (XV).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària d'Eivissa el mes de setembre de
2011?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (XIX).

Y)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària de Formentera el mes de setembre
de 2011?

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.
Nòmines del personal docent (XVI).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària d'Eivissa el mes de setembre de
2012?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nòmines del personal docent (XX).

Z)

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de primària de Formentera el mes de setembre
de 2012?

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.
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Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nòmines del personal docent (XXIV).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat de Formentera el mes de setembre
de 2012?

Nòmines del personal docent (XXI).
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària de Formentera el mes de
setembre de 2011?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.
Sector lleter.
Quines mesures ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per donar suport al sector lleter a les
Illes Balears?

Nòmines del personal docent (XXII).
Palma, a 5 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de secundària de Formentera el mes de
setembre de 2012?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nòmines del personal docent (XXIII).
Quin és el còmput, expressat en euros, de les nòmines del
personal docent de batxillerat de Formentera el mes de setembre
de 2011?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
Adjudicataris d'habitatges de lloguer (I).
Relació dels 8 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Campos dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (V).

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.

Relació dels 26 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi d'Inca dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (II).
Qui és l'adjudicatari de l'habitatge en lloguer en el municipi
de Sineu dins el marc del Pla de lloguer 2012?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (VI).

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.

Relació dels 47 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Palma dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (III).
Relació dels 4 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Manacor dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (VII).

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.

Relació dels 3 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi d'Artà dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (IV).
Relació dels 11 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Sa Pobla dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (VIII).

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

Qui és l'adjudicatari de l'habitatge en lloguer en el municipi
de Petra dins el marc del Pla de lloguer 2012?

.

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (XII).

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.

Qui és l'adjudicatari de l'habitatge en lloguer en el municipi
d'Andratx dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (IX).
Relació dels 6 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Santa Margalida dins el marc del Pla de lloguer
2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.
Adjudicataris d'habitatges de lloguer (XIII).

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.

Relació dels 5 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi d'Alcúdia dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (X).
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Qui és l'adjudicatari de l'habitatge en lloguer en el municipi
de Fornalutx dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.
Adjudicataris d'habitatges de lloguer (XIV).

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.

Relació dels 19 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Sant Antoni de Portmany dins el marc del Pla de
lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Adjudicataris d'habitatges de lloguer (XI).
Relació dels 3 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Campanet dins el marc del Pla de lloguer 2012.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 7608/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sentència condemnatòria del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea per haver aturat la tramitació del
Pla hidrològic. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7679/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a converses literàries de Formentor. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
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RGE núm. 7680/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe de la Sindicatura de Comptes núm. 71/2912. (Mesa
de 10 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7693/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts generals 2013 (II). (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7681/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de llei d'activitats classificades i espectacles
públics. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7694/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte de resident a les tarifes. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7682/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament de les empreses i dels emprenedors de
les Illes Balears. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7695/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Llei de turisme. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7683/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla contra la competència deslleial. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7696/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ingressos del president. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7684/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
de ciència. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7685/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi
humanitària del poble sahrauí. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7686/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
indemnització a l'empresa adjudicatària de l'auditoria de les
carreteres d'Eivissa. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7687/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Duran i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació del comitè tècnic coordinador de polítiques i recursos
destinats a pimes i emprenedors. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

Palma, a 10 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 conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea per haver aturat la tramitació del Pla hidrològic
Com valora el conseller d'Agricultura i Medi Ambient la
sentència condemnatòria del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea per haver aturat la tramitació del Pla hidrològic?

RGE núm. 7688/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de Llei audiovisual. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7689/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a parc temàtic Terra Santa. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

RGE núm. 7690/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mercat i
ciutadans. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7691/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts generals 2013. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7692/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a façanes
dels edificis del sistema educatiu. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).

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.
Converses literàries de Formentor
Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de les converses literàries de Formentor celebrades
el passat mes de setembre?
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Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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.

Informe de la Sindicatura de Comptes núm. 71/2012

Pla contra la competència deslleial

Quina valoració fa el conseller de Presidència del recent
informe emès per la Sindicatura de Comptes núm. 71/12, sobre
el procediment de contractació de la jardineria de l'Empresa
Funerària Municipal, SA de l'Ajuntament de Palma
corresponent a l'exercici 2008?

n què consistirà el Pla contra la competència deslleial que
està elaborant el Govern en colAlaboració amb l'Estat?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

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.
Avantprojecte de llei d'activitats classificades i espectacles
públics

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla de ciència
Quines àrees estratègiques es tenen previstes en el Pla de
ciència?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de l'avantprojecte de llei d'activitats classificades i espectacles
públics que ha elaborat la seva conselleria?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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.
Finançament de les empreses i dels emprenedors de les Illes
Balears
Quines iniciatives impulsa el Govern de les Illes Balears per
tal de detectar les necessitats de finançament de les empreses i
dels emprenedors de les Balears en aplicació de les directrius
comunitàries sobre ajuts estatals i capital risc?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Crisi humanitària del poble sahrauí
Davant la crisi humanitària que pateix el poble sahrauí, ha
pres la Conselleria de presidència alguna iniciativa en matèria
de cooperació al desenvolupament per ajudar a palAliar aquesta
situació?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

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.

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.

Indemnització a l'empresa adjudicatària de l'auditoria de les
carreteres d'Eivissa

Parc temàtic Terra Santa

Com valora el Govern de les Illes Balears la resolució
judicial que condemna l'executiu a pagar una indemnització a
l'empresa adjudicatària de l'auditoria de les carreteres d'Eivissa?

Sr. Conseller de Turisme, creu que el parc temàtic Terra
Santa que es vol instalAlar a Inca té interès turístic?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Creació del Comitè tècnic coordinador de polítiques i recursos
destinats a pimes i emprenedors

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Mercat i ciutadans
Comparteix el Sr. Vicepresident l'opinió del Sr. President
del Govern que el que és bo per al mercat és bo per als
ciutadans?

Quin objectiu té la creació del Comitè tècnic coordinador de
les polítiques i recursos destinats a emprenedors i pimes de les
Illes Balears?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margarita Duran i Cladera.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)

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.
Avantprojecte de llei audiovisual
Quins beneficis tindrà per al sector l'avantprojecte de llei
audiovisual que prepara el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 2013
Pensa el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
que el Projecte de llei de pressuposts generals de l'Estat per a
l'any 2013 dóna resposta a les necessitats de l'àmbit social i
sanitari de les Illes Balears?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BOPIB núm. 67 - 11 d'octubre de 2012

3159

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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.

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.

Façanes dels edificis del sistema educatiu

Llei de turisme

Desenvolupa aquest govern una normativa per restringir l'ús
de les façanes dels edificis del sistema educatiu?

Quina opinió li mereix a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la Llei de turisme?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

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.

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.

Pressuposts generals 2013 (II)

Ingressos del president

Sr. President, ja ha aconseguit que el Govern central
rectifiqui els pressuposts generals de l'Estat per situar les Illes
Balears a la mitjana de finançament per càpita estatal?

Va declarar el Sr. President del Govern de les Illes Balears
al Registre d'Interessos i Activitats totes les activitats que li
generen ingressos?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

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.
Descompte de resident a les tarifes
Comparteix el Sr. Conseller de Turisme i esports la
necessitat de condicionar l'aplicació del descompte de resident
a les tarifes dels bitllets?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7447/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a modificació de la Llei de bona
administració i el bon govern, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7448/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a modificació de la Llei de bona
administració i el bon govern, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7451/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute del Govern amb els
municipis, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7452/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute del Govern amb els
consells, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7453/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari de pagament del deute
del Govern amb els consells i els municipis, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7515/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta als
alcaldes de Menorca, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7516/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a resposta als
alcaldes d'Eivissa, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

Modificació de la Llei de bona administració i el bon govern
Li consta, al conseller de Presidència, que el Govern de les
Illes Balears està preparant una modificació de la Llei de la
bona administració i el bon govern?
Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Modificació de la Llei de bona administració i el bon govern
Està preparant o no el Govern de les Illes Balears una
modificació de la Llei de la bona administració i el bon govern?

RGE núm. 7517/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comptes d'Escorca davant el síndic de Comptes, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7589/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equip
directiu de l'IES Josep Miquel Guàrdia, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7590/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
garantir el castellà com a llengua vehicular, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7591/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descentralització educativa, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Deute del Govern amb els municipis
Quin és el deute real del Govern, derivat de convenis, fons
de cooperació i altres, als municipis de les Illes (desglossat per
illes)?
Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

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 d'Administracions Públiques la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Deute de Govern amb els consells

Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Quin és el deute real del Govern als consells insulars,
desglossat per illes?
Palma, a 1 d'octubre 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, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Calendari de pagament del deute del Govern amb els consells i
els municipis

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Comptes d'Escorca davant el síndic de Comptes
Pensa el Govern de les Illes Balears, i en especial el
conseller de Presidència, fer alguna gestió davant l'Ajuntament
d'Escorca perquè aporti a la Sindicatura de Comptes els comptes
municipals corresponents als anys 2003 i 2006?
Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Per què el Govern no ha elaborat i presentat un calendari de
pagaments del seu deute als ajuntaments i consells insulars?
Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Resposta als alcaldes de Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Equip directiu de l'IES Josep Miquel Guàrdia
Quines han estat les irregularitats en els nomenaments de
l'actual equip directiu de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior
denunciades per l'STEI el setembre de 2012?

Quan pensa el president de les Illes Balears complir la
paraula donada als alcaldes de Menorca en les diferents
reunions celebrades el 16 de febrer de 2012 a Menorca?
Palma, a 3 d'octubre de 2012
El diputat:
Marc Pons i Pons.

Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Resposta als alcaldes d'Eivissa
Quan pensa el president de les Illes Balears complir la
paraula donada als alcaldes d'Eivissa en les diferents reunions
celebrades el 16 de febrer de 2012 a Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Garantir el castellà com a llengua vehicular
Està consensuant el ministre Wert amb la comunitat
autònoma de les Illes Balears la "solució pràctica" que vol
introduir per garantir que el castellà sigui llengua vehicular en
aquelles autonomies que tenen una altra llengua pròpia i oficial?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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K)

RGE núm. 7477/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reunió urgent amb alcaldes de
Menorca, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

RGE núm. 7519/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a importació a Mallorca de
residus, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Descentralització educativa
Comparteix el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
l'opinió del ministre Wert que l'independentisme és fruit de la
descentralització educativa?
Palma, a 4 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 7560/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei Orgànica 1/2007, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7561/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 10 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7586/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficina d'avaluació pública, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 10
d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 7439/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a condemna dels actes de terrorisme al carrer, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 7459/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora del finançament del Consorci de gestió
sociosanitària d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 10 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7460/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a copagament del transport sanitari no urgent del
Reial Decret 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 10 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7473/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a substituir les delegacions o
direccions territorials del Govern per delegacions de funcions
executives i de gestió als consells insulars, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 10 d'octubre de 2012).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Condemna dels actes de terrorisme de carrer
El passat 5 de setembre fruit d’un acte propi de terrorisme
de carrer do joves van cremar intencionadament el cotxe
particular del batle del municipi mallorquí de Sóller, que estava
estacionat davant el seu habitatge. El fet provocà una explosió
i una gran flamarada alarmant, amb el conseqüent perill per a la
seguretat del batle, Carlos Simarro, i també de la seva família
que es trobava a l’interior de l’immoble, així com de la resta de
veïns del carrer on es trobava estacionat.
Només unes setmanes després, fruit d’una fructífera tasca
dels cossos i forces de seguretat, dos joves van ser detinguts
com a autors del delicte, un d'ells menor d’edat, i després
d’haver confessat es troben imputats pels fets ocorreguts.
Una societat com la nostra s’ha de mostrar contundent i
implacable davant aquells actes de terrorisme que posen en
perill la integritat de les persones elegides democràticament per
ser els nostres representants. La llibertat d’expressió o de
protesta en cap cas no pot derivar en actes perillosos i
manifestament delictius que contradiuen tots els valors del
nostre estat de dret.
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Els representats de totes les forces polítiques hem de donar
una resposta unànime i ferma per condemnar aquesta mena
d’actes, i els seus responsables i les forces i cossos de seguretat
han de treballar per prevenir-los i perseguir-los.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears condemna rotundament els
actes de terrorisme de carrer atemptats contra la persona del
batle de Sóller i felicita els cossos i forces de seguretat per la
ràpida detenció dels responsables, i també expressa el seu desig
que actes com aquests no es tornin a produir.
Palma, a 28 de setembre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Millora del finançament del Consorci de Gestió Sociosanitària
d'Eivissa
La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, recull a l’article 1 que la llei “té per objecte
regular les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en
l'exercici del dret subjectiu de ciutadania a la promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, en els termes establerts en les lleis, mitjançant la
creació d'un Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència, amb la colAlaboració i la participació de totes les
administracions públiques i la garantia per l'Administració
General de l'Estat d'un contingut mínim comú de drets per a tots
els ciutadans en qualsevol part del territori de l'Estat espanyol”.
La llei també estableix que “el Sistema per a l'Autonomia i
Atenció a la Dependència respondrà a una acció coordinada i
cooperativa de l'Administració General de l'Estat i les
comunitats autònomes, que preveu mesures en totes les àrees
que afecten les persones en situació de dependència, amb la
participació, si s'escau, de les entitats locals”.
A més, a l’article 12, l’esmentada llei diu que “les entitats
locals participaran en la gestió dels serveis d'atenció a les
persones en situació de dependència, d'acord amb la normativa
de les seves respectives comunitats autònomes i dins de les
competències que la legislació vigent els atribueix” i que “les
entitats locals podran participar en el Consell Territorial del
Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència en la
forma i les condicions que el mateix Consell disposi".
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I pel que fa al finançament la llei diu a l’article 32 que “el
finançament del Sistema serà el suficient per garantir el
compliment de les obligacions que corresponguin a les
administracions públiques competents i es determinarà
anualment en els corresponents pressuposts”.
Referent a les competències de les entitats locals, la Llei
4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, ho
concreta a l’article 37, on estableix que són competència del
consells insulars “crear, organitzar i gestionar els centres o
serveis que per la seva numèrica i característiques tenguin
caràcter insular o supramunicipal”.
Atès que la referida Llei balear de serveis socials també
estableix que el finançament és competència del Govern balear,
el qual ha d’incloure en els seus pressuposts la partida
econòmica necessària perquè el servei es presti amb els
estàndards de qualitat requerits.
Atesa la situació actual del Consorci de Gestió
Sociosanitària, que segons el Consell d’Eivissa no té viabilitat
econòmica, fet que ha motivat l’inici dels tràmits de dissolució
d’aquest òrgan amb l’objectiu que la desaparició sigui efectiva
en la data d'1 de gener de 2013.
Atès que el Govern de les Illes Balears no pot obviar la seva
responsabilitat, tant jurídica com política, d’assegurar-ne el
correcte finançament i evitar-ne per tant la desaparició.
Atesa la preocupació de Grup Socialista per la situació en
què poden quedar usuaris, interns, les seves famílies i el conjunt
de treballadors i treballadores dels serveis que presta el
Consorci de Gestió Sociosanitària.
Atès que el Consorci de Gestió Sociosanitària no només ha
de mantenir els serveis, sinó que aquests fins i tot han
d’ampliar-se amb la posada en marxa de la nova residència de
Sant Antoni, per a la qual hi ha 140 persones en llista d’espera.
Per tot això, el Grup Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els pressuposts de la comunitat per a l'any
2013 la partida econòmica necessària per al manteniment del
Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa i de la totalitat de
serveis de caràcter insular que actualment presta.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a incloure en els pressuposts de la comunitat per a l'any
2013 la partida econòmica necessària per a l'obertura de la
Residència de Sant Antoni, assegurant-ne la gestió pública a
través del mateix Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa.
Palma, a 27 de setembre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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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 Salut.
Copagament del transport sanitari no urgent del Reial Decret
Llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la
sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat
i la seguretat de les seves prestacions
Al nostre país des dels anys vuitanta, i més especialment des
de la promulgació de la Llei general de sanitat de l'any 1986,
després amb la Llei de cohesió de l'any 2003, liderada pel Partit
Popular, i finalment amb la Llei general de salut pública de l'any
passat, hem anat assolint un Sistema Nacional de Salut (SNS)
que és un dels més eficients d’Europa en terminis de despesa, en
resultats en salut i en satisfacció dels ciutadans.
El Partit Popular aprovà el RD Llei 16/2012, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del SNS i millorar la
qualitat i la seguretat de les seves prestacions. Un RD Llei
aprovat per tramitació d'urgència, de manera unilateral i sense
suport parlamentari d’altres grups, sense definir temporalitat i
amb un objectiu, que no és la sostenibilitat del SNS, sinó
aconseguir l'objectiu de dèficit. La justificació no és la
sostenibilitat. La raó és realitzar un canvi de model sanitari,
passar del dret a l'atenció sanitària com a dret de ciutadania a un
dret lligat al concepte d'assegurat o beneficiari, amb nous
copagaments, reducció de la cartera de serveis, pèrdua de
qualitat assistencial i l'entrada de la gestió privada dins la sanitat
pública.
El RD Llei 16/2012, entre altres coses, a l'article 2 modifica
l'article 8 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat del SNS, i estableix dins la cartera comuna de serveis
del SNS la cartera bàsica de serveis assistencials, la cartera
comuna suplementària i la cartera comuna de serveis accessoris.
Dins la cartera comuna suplementària estan incloses
prestacions la provisió de les quals es realitzarà a través de
dispensació ambulatòria i estan subjectes a aportació de l'usuari.
Comprèn la prestació farmacèutica, l'ortoprotètica i la prestació
amb productes dietètics. També té aquesta consideració el
transport sanitari no urgent.
En relació amb el transport sanitari no urgent, diu que ha
d'estar subjecte a prescripció facultativa, per raons clíniques i
amb un nivell d'aportació de l'usuari d'acord al determinat per
la prestació farmacèutica, encara que no siguin d'aplicació els
mateixos límits d'aportació.
De la mateixa manera el RD Llei 16/2012, a la disposició
addicional segona, estableix un període de sis mesos per
elaborar una ordre ministerial sobre transport sanitari no urgent.

Davant aquesta situació de canvi de model sanitari que
desenvolupa el RD Llei 16/2012, aprovat per tramitació
d'urgència, de manera unilateral i sense suport parlamentari
d'altres grups i sense definir temporalitat, el Grup Parlamentari
Socialista, presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el RD Llei 16/2012
que imposa el copagament a la prestació del transport sanitari
no urgent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir el mecanisme que estimi més oportú perquè
els ciutadans de les Illes Balears no hagin de fer front a aquest
nou copagament quan necessitin un transport sanitari no urgent.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar pels interessos dels ciutadans de les Illes
Balears, donada la nostra insularitat i la necessitat de transports
sanitaris no urgents entre Illes i amb la Península, i que les
nostres especificitats siguin recollides a la futura ordre
ministerial sobre el transport sanitari no urgent.
Palma, a 28 de setembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Per substituir les delegacions o direccions territorials del
Govern per delegacions de funcions executives i de gestió als
consells insulars
L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears preveu una
organització territorial descentralitzada i articulada en illes i en
municipis. Les institucions de govern de les illes són els
consells insulars que, juntament amb el Parlament, el Govern i
el president conformen el sistema institucional autonòmic.
La descentralització a través dels consells insulars, descrita
i prevista a l'Estatut, és tant política, atorgant competències
pròpies i capacitat normativa, com administrativa, a través de la
delegacions de funcions. I aquesta descentralització suposa
també una desconcentració i una deslocalització del conjunt de
l'administració de la comunitat autònoma a favor dels governs
de cada illa.
Així ho diu l'Estatut a l'article 8.2. (L'organització
territorial): "Aquesta organització serà regulada per llei del
Parlament de les Illes Balears, d'acord amb l'Estatut i amb els
principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració, delegació i coordinació entre els organismes
administratius i d'autonomia en els àmbits respectius".
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Així idò, avui els consells insulars disposen de totes les
previsions estatutàries per ser els autèntics governs de cada illa,
coordinats per un executiu suprainsular al qual se li encomani
bàsicament l'equilibri i la cohesió territorial de les illes que
conformen la comunitat autònoma, la definició de la política
general i les competències que no són pròpies dels consells
insulars ni hagin estat transferides.

Aquesta reunió ja va ser solAlicitada l'estiu passat per tractar
aquest mateix tema i en ambdós casos la petició s'ha fet a través
del Consell Insular de Menorca, i amb la participació d'aquest.

En definitiva, els consells insulars disposen de competències
pròpies, de capacitat normativa respecte d'aquestes, de potestat
per presentar projectes de llei per ser tramitats al Parlament de
les Illes, i de funció executiva i de gestió respecte de les
competències la transferència o delegació de les quals s'acordi.
Efectivament, quant a la descentralització administrativa de les
competències que el Govern no ha transferit, l'article 80.2. diu
“El Govern de les Illes Balears podrà exercir la gestió ordinària
de les seves competències a través dels consells insulars i dels
ajuntaments”.

Proposició no de llei

A hores d'ara el Govern de les Illes no ha donat cap resposta
als ajuntaments menorquins, per la qual cosa el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca fa la següent

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, i concretament el vicepresident Josep Ignasi Aguiló, a
desplaçar-se urgentment a Menorca per participar en una reunió
de la Junta d'Alcaldes en la qual reti compte de la situació i de
les previsions del Govern respecte del deute que aquest té
pendent amb les administracions locals menorquines.
Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb aquestes previsions estatutàries, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
següent
Proposició no de llei

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb el procés descentralitzador previst en
l'Estatut d'Autonomia de 2007.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a eliminar totes les delegacions o direccions territorials
a Menorca, Eivissa i Formentera, i a substituir-les per la
delegació o transferència als consells insulars de la funció
executiva i de gestió de les competències afectades, inclòs el
Consell de Mallorca.
Palma, a 1 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
La importació a Mallorca de residus
La proposta d’importar a Mallorca, des de diversos llocs
d’Europa, 200.000 tones anuals de fems (residus sòlids tractats),
destinats a la seva incineració, ha generat una considerable
polèmica a la societat mallorquina.
La iniciativa parteix de la constatació que les instalAlacions
d’incineració estan sobredimensionades i, per tant, que no eren
ajustats els estudis que en justificaren la construcció. La
resposta que es pretén és augmentar les tones de fems incinerats,
fins i tot important-los de fora.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Reunió urgent amb alcaldes de Menorca
Els alcaldes de Menorca, en la seva darrera junta celebrada
el mes de setembre, van reclamar una reunió urgent amb el
vicepresident econòmic del Govern, Josep Ignasi Aguiló, per
parlar sobre el deute que l'administració autonòmica manté amb
els municipis menorquins.

Certament, el cost dels forns, així com les característiques
del contracte de concessió, amenaça amb un increment notable
de les tarifes de tractament dels residus, una pressió que serveix
d’argument per a la importació de residus d’arreu d’Europa.
La situació provocada exigeix una revisió de la normativa
sobre residus que afavoreixi inequívocament la reducció, el
reciclatge i la reutilització de residus, que no permeti la
preferència de la valorització energètica per la incineració, com
cal una modificació de la concessió del servei a Mallorca per
redimensionar les instalAlacions, evitant un increment desorbitat
del preu del servei, i descartant la importació de residus com
una alternativa de negoci, per les seves conseqüències
ambientals i sobre la imatge turística de l’illa, una imatge ja
prou perjudicada per l’afer Pescara.
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En tot cas, qualsevol canvi en la política de residus, ha de
respondre a un debat social ampli, amb aportació d’estudis
tècnics i la participació ciutadana i de les diverses institucions
implicades.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat a la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial la següent
Proposició no de llei
Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar una llei de residus que garanteixi la
prioritat de les polítiques de reducció, reciclatge i reutilització
de residus, per davant de la valorització energètica per la
incineració i prohibeixi la importació de residus de fora de les
Illes Balears en el sistema de tractament de RSU.
Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a oferir la seva colAlaboració al Consell de
Mallorca per revisar la concessió del servei de tractament de
residus de l’illa de Mallorca, a fi de redimensionar les
instalAlacions i evitar un increment desorbitat del preu del
servei.
Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions implicades en la planificació del tractament de
residus, que qualsevol canvi significatiu en el sistema establert,
com ho és la importació de residus de fora de les Illes Balears,
es decideixi en un procés participatiu, amb informació pública
i consulta a les administracions locals, així com subjecte als
informes ambientals i de tot ordre que siguin pertinents.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 de Turisme.
Compliment de llei orgànica 1/2007
El Consell de Ministres ha aprovat els pressuposts generals
de l'Estat per a l'any 2013, la qual cosa ha produït una gran
decepció als ciutadans de les Illes Balears i també al sector
turístic.
I és que les xifres són molt negatives per a la nostra
principal indústria, el turisme. La baixada del 24,5% de la
partida destinada a Turisme, que acumula en dos anys una
disminució del 40%, és una molt mala notícia, i a les Illes
Balears, on el turisme és la principal indústria, el perjudici és
molt gran.

El Govern de l'Estat, i també el de les Illes Balears, han dit
i repetit que el turisme és l'activitat econòmica que pot ser el
motor que ens ajudi a sortir de la greu crisi que patim.
Aquí, a les Illes Balears, aquesta forta disminució del
pressupost dedicat a Turisme que el Govern de l'Estat ha
presentat en afecta, i molt, entre d’altres aspectes, la reconversió
de destinacions madures queda totalment a l’aire.
Per això, el Grup parlamentari Socialista en el Parlament de
les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que consigni en els pressuposts generals de l'Estat per a 2013,
en compliment de Llei Orgànica 1/2007, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, les inversions estatutàries que
pertoquen a la nostra comunitat.
Palma, a 2 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat
intergeneracional
L'any 2012 ha estat declarat per la UE com “Any europeu de
l'envelliment actiu i de la solidaritat intergeneracional” amb la
finalitat no tan sols de sensibilitzar la ciutadania europea sobre
la contribució que les persones majors poden aportar a la
societat, sinó també per animar els responsables polítics i les
persones interessades a actuar per crear millors oportunitats per
a l’envelliment actiu i reforçar la solidaritat intergeneracional.
Efectivament, avui, les persones majors expressen una clara
voluntat d'autonomia, com ho posa de manifest el fet que un
87% desitja viure a casa seva el major temps possible. Però, a
la vegada, desitgen mantenir unes relacions familiars intenses.
Fruit d'això i de la gran solidaritat intergeneracional que
demostren, un 70% contribueix a la cura dels seus néts i nétes.
Volem manifestar el nostre ferm compromís amb
l'envelliment actiu dels nostres majors, facilitant la seva
participació activa en la societat, motiu pel qual continuarem
promovent polítiques que persegueixin un major protagonisme
de les persones majors, el desenvolupament d’espais de
participació social i polític i actuacions que permetin la seva
participació solidària sense allunyar-los, per motiu de la seva
edat, de la dinàmica social.
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Avui, a Espanya, hi ha més de 8 milions de persones majors
que cobren una pensió mitjana de 827 euros mensuals. És veritat
que gràcies a les anteriors polítiques socials la posició
econòmica dels majors ha millorat en els darrers anys, malgrat
això, la taxa de risc de pobres és superior en quatre punts a la
mitjana dels espanyols.
Avui, el 21,7% de les persones majors presenten aquest risc
i el percentatge està creixent. El fet de viure més temps i millor
ha de ser considerat com una fita aconseguida per l'estat del
benestar i no com un problema. La jubilació ha de ser
considerada una etapa més del cicle vital, una etapa en la qual
els jubilats se sentin i siguin tenguts com els protagonistes de la
seva pròpia evolució existencial; per això és necessari que
aquest protagonisme sigui reconegut tant en la seva esfera
interna com externa.
D'altra banda, cada vegada més persones majors adquireixen
un protagonisme inesperat per la seva decisiva aportació social:
no tan sol pel seu habitual paper de padrins cuidadors, sinó
perquè les seves pensions es converteixen en la font principal
d’ingressos de moltes llars, on conviuen amb els seus fills i els
seus néts desocupats. En el primer trimestre de 2012 hi havia
422.600 llars (un 21,7% més que en el mateix període de l’ any
passat) en què la persona de referència era jubilada o
pensionista i convivia al manco amb una persona en
situació d’ atur.
Hem de treballar de la mà de les organitzacions de majors i
amb el conjunt de la societat en l'elaboració d'estratègies que
tenguin com a objectiu l'eradicació dels prejudicis i la
discriminació per raó de l'edat.
Davant aquesta situació, agreujada per la crisi, el nostre
partit vol denunciar les mesures adoptades pel Govern de M.
Rajoy que han suposat un brutal atac a les persones majors:
• El Govern del PP treu pit pel fet d'haver pujat les pensions
un 1% però no explica que, l'endemà, pugin els imposts als
pensionistes mitjançant l'IRPF, cosa que suposa una
reducció del seu poder adquisitiu.
• Per primera vegada, els pensionistes han de pagar els seus
medicaments, que abans rebien de manera gratuïta, i que ara
aquest fet suposa posar en risc la seva salut.
• La paralització i les retallades aplicades a la Llei de la
dependència decidides pel PP estan deixant desprotegides
les persones amb dependència i les seves famílies, sobretot
les persones majors.
• La dotació del Programa de Vacances per a Majors de
l'IMSERSO s'ha vist reduït un 25%. Un programa del qual
es beneficiaven no tan sols les persones majors, sinó que, a
més a més, genera importants retorns econòmics i
d'ocupació en les zones turístiques, contribuint a ocupar
hotels i negocis en temporada baixa.
• La dràstica reducció del Programa de Teleassistència
Domiciliària de 32 a 2 milions que permetia les persones
majors i/o discapacitades que viuen soles i en situació de
risc, entrar en contacte verbal amb un centre d’atenció
especialitzada.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i el Govern de les Illes Balears a desenvolupar, fomentar i
difondre un concepte de les persones majors ajustat als drets que
els corresponen com a part integrant de la ciutadania, sense cap
tipus de discriminacions ni desigualtats en el tracte.
Palma, a 3 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conca Obrador i Guzman.
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'Assumptes
Institucionals i Generals.
Oficina d'avaluació pública
Durant aquest primer any de legislatura s'ha instalAlat entre
la ciutadania la creença que és possible que el president de les
Illes Balears hagi exercit i exerceixi activitats no compatibles
amb el càrrec de president, algunes de les quals no varen ser
declarades en el moment de presa de possessió del càrrec ni dins
el termini establert, cosa que la llei considera infraccions molt
greus.
Esbrinar els fets i informar sobre les conseqüències d'aquests
s'ha de dur a terme per mitjà d'un òrgan que reuneixi totes les
garanties d’independència i autonomia que, òbviament, no tenen
ni el Consell de Govern (a les ordres del president) ni els òrgans
que estan sotmesos jeràrquicament a algun membre del Govern,
sense autonomia funcional.
L’article 50 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, va crear
l'Oficina d'Avaluació Pública de les Illes Balears.
L'OAPIB, per imperatiu legal, ha de desenvolupar les seves
funcions amb plena autonomia funcional i ha d'estar integrada
per funcionaris o personal laboral fix de qualsevol administració
pública.
Entre les funcions de l'OAPIB destaquen aquelles referides
a la matèria de transparència i integritat, molt especialment pel
fet que ha de dirimir els casos de conflictes d'interessos i emetre
un informe previ sobre les solAlicituds de compatibilitat
d'activitats.
També li correspon vetllar pel compliment del règim
d'incompatibilitats dels alts càrrecs i del personal esmentats a
l'àmbit d'aplicació que defineix l'article 30 d'aquesta llei, i
gestionar la difusió de les compatibilitats autoritzades; gestionar
la informació sobre les retribucions dels càrrecs públics, així
com la seva difusió, gestionar el Registre d'interessos i activitats
i el Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts
càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes Balears;
desenvolupar, si escau, actuacions conjuntes en aquesta matèria
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amb altres institucions públiques de les Illes Balears,
especialment amb els ens que tenguin competència en matèria
de control del patrimoni i béns dels càrrecs públics i comprovar
la justificació de les variacions en forma d’increment del
patrimoni dels càrrecs públics, entre d’altres.
Així les coses, resulta que la posada en marxa de l'Oficina
d'Avaluació Pública és actualment imprescindible, perquè si no,
és pràcticament impossible que en el procediment que ha de
determinar la situació d'incompatibilitat o no del president de
les Illes Balears, intervengui un òrgan amb la necessària
independència i autonomia.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3816/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'Escola
d'Adults de Maó. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Quines ubicacions ha estudiat la Conselleria d'Educació
per destinar i ubicar a l'Escola d'Adults de Maó?
L'ExcelAlentíssim Ajuntament de Maó ha posat a disposició
d'aquesta conselleria d'edifici del Quarter de Santiago, oferta
que s'està estudiant..
Palma, 29 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa immediatament l'Oficina d'Avaluació
Pública de les Illes Balears, creada mitjançant la Llei 4/2011, de
31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè asseguri que serà l'Oficina d'Avaluació Pública
de les Illes Balears, com a òrgan que gaudeix d'autonomia i
independència, l'òrgan que instruirà els procediments que
corresponguin, envers la presumpta incompatibilitat del Sr.
Bauzá per exercir el càrrec de president de les Illes Balears, i la
titularitat d'una farmàcia, com també en relació amb la condició
d’administrador, apoderat i/o soci de les entitats Vinoteca
DIVINO i BAUSER, SL, en relació amb els fet que envolten el
nomenament i el posterior cessament del Sr. Borja Rupérez com
a gerent de IB3, i en relació amb la possible falsedat de la
declaració sobre béns i activitats realitzada pel Sr. Bauzà,
davant l'administració autonòmica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, tan bon punt entri en funcionament l'Oficina
d'Avaluació Pública de les Illes Balears, li encomani l'emissió
del corresponent informe amb proposta de resolució sobre la
incompatibilitat del president i el conflicte d'interessos que,
d'acord amb els fets constatats es pugui haver produït, i que
proposi les mesures adients, inclosa, si escau, la comunicació a
la Fiscalia en cas que hi hagi indicis de comissió d'ilAlícits
penals.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 3817/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ubicació de l'Escola
d'Adults de Maó (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Quines procés utilitzarà la Conselleria d'Educació per
decidir finalment la ubicació definitiva de l'Escola d'Adults de
Maó?
En primer lloc, la Conselleria juntament amb l'Ajuntament
de Maó va cercar un espai on fos possible oferir els
ensenyaments propis d'un centre d'adults, i va optar per l'edifici
del Quarter de Santiago.
En segon lloc, la Conselleria va posar en coneixement de
totes les possibles parts implicades (comunitat escolar del
centre, delegació d'Educació a Menorca, Ajuntament de Maó)
l'informe de viabilitat perquè s'hi poguessin presentar
alAlegacions.
Una vegada concloses les fases anteriors i estudiades les
alAlegacions, es desenvoluparà el projecte en l'esmentat edifici.
Palma, 14 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

C)
A la Pregunta RGE núm. 4020/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXIV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió de subvencions a les vacances escolars i
quina documentació la justifica?
Segons l'acord del Consell de Govern extraordinari de dia 30
d'abril de 2012, se suspenen les subvencions a les vacances
escolars, les quanties de les quals corresponen a 243.000 euros.
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Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
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F)
A la Pregunta RGE núm. 4024/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

D)
A la Pregunta RGE núm. 4021/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXV). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió d'ajudes econòmiques individuals i quina
documentació la justifica?

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió d'ajudes i subvencions a les entitats locals
i associacions i quina documentació la justifica?
Segons l'acord del Consell de Govern extraordinari de dia 30
d'abril de 2012, se suspenen les ajudes i subvencions a les
entitats locals i associacions, les quanties de les quals
corresponen a 1.775.000 euros.

Segons l'acord del Consell de Govern extraordinari de dia 30
d'abril de 2012, se suspenen les ajudes econòmiques individuals,
les quanties de les quals corresponen a 75.000 euros.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4024/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXVIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la suspensió del Consell de la Joventut de les Illes
Balears i quina documentació la justifica?
En relació a mesures de contenció de les transferències
corrents en educació, la quantitat econòmica d'estalvi de la
despesa que suposa la suspensió del Consell de la Joventut de
les Illes Balears és la següent:
- Subvenció ordinària CAIB: 151.250,00 euros
- Conveni amb la Direcció General de Joventut: 15.000,00
euros.
(Pressuposts 2011, presentat pel Consell de la Joventut)
Cal tenir en compte que rebia aportacions d'altres direccions
generals. En els pressuposts generals de la CAIB 2012, hi ha
una partida de 121.000, 00 euros per al Consell de la Joventut.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

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

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 4052/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXVI). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per
al sector públic autonòmic, quina quantitat econòmica d'estalvi
i/o disminució de la despesa suposa la vinculació del sou dels
gerents, òrgans de direcció i del personal directiu professional,
a la consecució d'objectius pressupostaris i quina
documentació la justifica?
La mesura que es pretén és una gestió economicofinancera
la més eficient i eficaç; per tant, els estalvis s'aniran
materialitzant a mesura que s'executin els pressuposts dels ens
d'acord amb els paràmetres que cada òrgan rector determini per
complir amb l'objectiu economicofinancer de reequilibri 20122014.
Palma, 13 d'agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4053/12 i 4120/12, presentada per
l'Hble Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXVII i XXXVII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures per
al sector públic autonòmic, quina quantitat econòmica d'estalvi
i/o disminució de la despesa suposen els límits màxims
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retributius per a gerents i òrgans de direcció d'empreses
públiques i quina documentació la justifica? I ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives als límits màxims retributius per a gerents
i òrgans de direcció de les empreses públiques?

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

Ordre de Publicació
Atès el ja esmentat, l'estalvi s'ha materialitzat dins els
pressuposts dels ens per a 2012.
Palma, 13 d'agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 4060/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. Amb relació a mesures de
contenció de les transferències corrents en educació, quina
quantitat econòmica d'estalvi i/o disminució de la despesa
suposa la reordenació del departament d'Inspecció Educativa
i quina documentació la justifica?

K)
A la Pregunta RGE núm. 4065/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XX). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la reducció del nombre
d'assessors tècnics docents i quina documentació la justifica?
L'any 2011 es va reduir inicialment a 100 assessors tècnics
docents, mesura que va suposar un estalvi de 4.000.000 d'euros.
A causa de la complicada situació econòmica de les Illes
Balears ha estat necessària una nova reducció de 20 assessors
tècnics docents l'any 2012, que suposa un estalvi i/o disminució
de la despesa de 190.000 euros. Adoptat mitjançant acord de
Consell de Govern extraordinari de dia 30 d'abril de 2012.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

La reordenació del departament d'Inspecció Educativa
suposa un estalvi i/o disminució de la despesa de 300.000 euros.
Adoptat mitjançant acord del Consell de Govern extraordinari
de dia 30 d'abril de 2012.

Ordre de Publicació
L)

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

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4064/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XVIX).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa l'augment de 35 hores a 37,5
hores setmanals de la jornada general de treball i quina
documentació la justifica?
El Pla d'equilibri econòmic de les Illes Balears contempla
que el personal funcionari de la comunitat autònoma tendrà una
jornada laboral de 37,5 hores setmanals. L'aplicació d'aquesta
mesura al personal docent no universitari s'ha establert d'acord
amb la distribució següent: 30 hores de permanència al centre
educatiu i 7,5 hores de permanència no obligatòria al centre.
Aquesta mesura no suposa un estalvio econòmic directe per si
mateixa, però sí preveu un augment de la disposició dels
docents a la formació, preparació i correcció de treballs i
activitats i d'altres tasques, que ben segur reverteixen en una
millora de la qualitat de l'ensenyament.

A la Pregunta RGE núm. 4066/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXI). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la no percepció de la nòmina
de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat
substitucions per causes diverses de més de cinc mesos i mig
durant el curs escolar, tant als centres públics com als
concertats i quina documentació la justifica?
La no percepció de la nòmina de juliol i agost per al
personal interí que hagi realitzat substitucions per causes
diverses de més de cinc mesos i mig durant el curs escolar, tant
als centres públics com als concertats, suposa un estalvi i/o
disminució de la despesa de 3.700.000 euros. Adoptat
mitjançant acord de Consell de Govern extraordinari de dia 30
d'abril de 2012.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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M)

O)

A la Pregunta RGE núm. 4067/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4089/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (LXIV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la reordenació dels centres de
formació del professorat i quina documentació la justifica?

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

Segons l'acord de Consell de Govern extraordinari de dia 30
d'abril de 2012, la reordenació dels centres de formació del
professorat suposa una disminució de despesa d'1.000.000
d'euros.
Palma, 30 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la suspensió de subvencions a les vacances escolars.
Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 4068/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot el sector educatiu, quina quantitat econòmica d'estalvi i/o
disminució de la despesa suposa la suspensió temporal del
complement retributiu per professor tutor i quina
documentació la justifica?
La suspensió temporal del complement retributiu per
professor tutor suposa un estalvi i/o disminució de la despesa
d'1.300.000 euros. Adoptat mitjançant acord de Consell de
Govern extraordinari de dia 30 d'abril de 2012 i Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 4113/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XL). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat
els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives a la reducció dels membres dels consells
d'administració de les empreses del sector públic?
Ja es reduïren els membres dels consells d'administració
com a conseqüència de l'aplicació de la Llei 7/2010, del sector
públic instrumental de la CAIB.
Palma, 13 d'agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

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

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 4119/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXXVI).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat
els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives a la vinculació dels sous dels gerents, òrgans de
direcció i del personal directiu professional, a la consecució
d'objectius pressupostaris?
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La mesura que es pretén és una gestió economicofinancera
la més eficient i eficaç; per tant, els estalvis s'aniran
materialitzant a mesura que s'executin els pressuposts dels ens
d'acord amb els paràmetres que cada òrgan rector determini per
complir amb l'objectiu economicofinancer de reequilibri 20122014.
Palma, 11 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 4121/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXXVIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per al
sector públic instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat
els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures
alternatives als límits retributius per a tot el personal del
sector públic instrumental, tant personal directiu professional
com personal laboral o funcionari adscrit?
Atesa la dispersió en les retribucions que es paguen
actualment, per a llocs de feina amb funcions semblants, dins
l'SPI de la CAIB, que en la majoria dels casos superen les
retribucions que perceben els laborals que presten els seus
serveis a l'Administració General de la CAIB, l'estalvi es
materialitzarà una volta finalitzada l'homogeneïtzació dels llocs
de feina i les retribucions que formen par de la reestructuració
de l'SPI de la CAIB.

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

Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 4134/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXI). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la no percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal
interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de
més de cinc mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres
públics com en els concertats?
Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la no percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal
interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més
de cinc mesos i mig durant el curs escolar, tant en centres
públics com en els concertats.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)

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

Ordre de Publicació

A la Pregunta RGE núm. 4135/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4133/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XX). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la reordenació dels centres de formació del professorat?

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la reducció del nombre d'assessors tècnics docents?

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

S)

Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la reducció del nombre d'assessors tècnics docents.

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

Y)

A la Pregunta RGE núm. 4136/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIII).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4142/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIX).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la suspensió temporal del complement retributiu per
professor tutor?

El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a l'augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada general
de treball?

Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la suspensió temporal del complement retributiu per professor
tutor.

Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i que
preveu un augment de la disposició dels docents a la formació,
preparació i correcció de treballs i activitats i d'altres tasques,
s'ha considerat, entre altres mesures, l'augment de 35 a 37,5
hores setmanals de la jornada general de treball.

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

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

X)
A la Pregunta RGE núm. 4137/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XXIV).
(BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la suspensió temporal del complement retributiu per cap de
departament d'instituts d'ensenyaments de secundària?
Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la suspensió temporal del complement retributiu per cap de
departament d'instituts d'ensenyaments de secundària.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Z)
A la Pregunta RGE núm. 4147/12, presentada per l'Hble
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears; estalvi (XIV). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears, inclou moltes iniciatives. En relació a mesures per a
tot rel sector educatiu, ha valorat i/o estudiat els motius,
l'estalvi i/o la disminució de la despesa de mesures alternatives
a la suspensió del nomenament de nou personal funcionari
interí docent i de la contractació de personal laboral docent?
Per a l'elaboració del Pla d'equilibri econòmic s'han valorat
mesures organitzatives i de control de despeses. Ara bé, amb la
finalitat de mantenir els serveis bàsics de l'ensenyament i les
retribucions dels docents, s'ha considerat, entre altres mesures,
la suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí
docent i de la contractació de personal laboral docent.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4160/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a conveni
entre el Govern i l'IOC (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Per què la Conselleria d'Educació i Cultura no ha renovat
el conveni entre el Govern de les Illes Balears i l'Institut Obert
de Catalunya per cursar cicles de formació professional a
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distància i examinar-se a institut de cadascuna de les illes?
Els motius pels quals la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no serà seu de la plataforma de Formació
Professional a distància de la Generalitat de Catalunya a partir
del curs 2012-2013 són per una banca econòmics, la conselleria
deu l'import dels tres darrers cursos (des de 2010), tant a l'IOC
com al professorat de les Illes Balears que guarda els exàmens;
i de planificació, en arribar, els nous gestors de formació
professional es van trobat que el curs 2011-2012 ja estava en
marxa per part de l'IOC (estava matriculant alumnes). El fet de
no continuar amb la colAlaboració va ser una decisió compartida
per ambdues parts. Cal tenir en compte que els alumnes de
l'IOC són, tant a efectes administratius com acadèmics, alumnes
de la Generalitat de Catalunya, i com a tals segueixen la
programació i els currículums establerts per la Generalitat. Per
altra banda, a les Illes Balears existeix un programa de formació
professional a distància que aquest curs ha triplicat l'alumnat de
l'IOC; i tot i així, aquells alumnes que vulguin prosseguir els
seus estudis amb l'IOC, ho podran fer sense cap problema.
Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4161/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a convenis
entre el Govern i l'IOC (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Com solucionarà la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la situació de l'alumnat de les Illes Balears que ha
començat l'estudi d'un cicle formatiu a l'Institut Obert de
Catalunya i que ara no el podrà finalitzar a causa de la norenovació del conveni entre el Govern de les Illes Balears i
l'IOC?
L'alumnat de les Illes Balears matriculat a l'IOC no tindrà
cap tipus de problema per finalitzar els estudis a l'IOC. El fet
que la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no sigui
seu de la plataforma de Formació Professional a distància de la
Generalitat de Catalunya a partir del curs 2012-2013 en cap cas
no implica que els alumnes de les Illes Balears hagin de deixar
forçosament l'estudiar a l'IOC. Els ciutadans de les Illes Balears
són lliures de matricular-se a qualsevol institució educativa que
ofereixi ensenyament a distància.
Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4163/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a lliure elecció
de llengua (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Quina valoració econòmica fa el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats de la implantació de la lliure elecció de
llengua al primer ensenyament als centres de les Illes Balears?
Els centres atendran els alumnes amb recursos propis, amb
els mestres de suport i especialistes sense cap cost afegit. Les
valoracions econòmiques estaran en funció de les necessitats i
els recursos de cada centre i de tot el que es fixa al Decret Llei
5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal
i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques.
Palma, 18 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4164/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Escola de
persones adultes de Maó. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Quina és la previsió temporal per ubicar l'Escola de
persones adultes de Maó al quarter de Santiago?
Una vegada que acabin els estudis de viabilitat es preveu
que, des del començament de redacció del projecte, el termini
per procedir a fer efectiva l'ocupació dels nous espais de
l'Escola d'adults serà, aproximadament, de 24 mesos tenint en
compte les disponibilitats pressupostàries.
Palma, 29 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4277/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a baixes per
malaltia a l'àmbit docent. (BOPIB núm. 50, d'8 de juny de
2012).
Quins canvis pensen introduir en el seguiment mensual de
les baixes per malaltia a l'àmbit docent?
El seguiment de les baixes per malaltia en l'àmbit docent
continuaran el mateix protocol establert fins al moment: la
persona interessada presenta al centre educatiu el comunicat de
baixa emès per l'autoritat mèdica corresponent, i aquest el
tramet a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, la
qual aplicarà el contingut del que estableixi la normativa vigent
que pertoqui.
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Palma, 29 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4360/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cultura
popular. (BOPIB núm. 50, d'8 de juny de 2012).
Quines accions i despeses concretes ha dut a terme el
Govern de les Illes Balears per donar compliment al que
disposa la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i
tradicional de les Illes Balears?
D'acord amb l'article 7, i per donar compliment al que
disposa la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i
tradicional de les Illes Balears.
Complint els objectius de promoure la projecció exterior de
la cultura popular i tradicional pròpia de cadascuna de les Illes
Balears i per fomentar els intercanvis i afavorir el coneixement
recíproc de les manifestacions de la cultura popular i
tradicional, durant aquesta legislatura el Govern de les Illes
Balears ha participat en:
• Celebració de Sa Pobla a Gràcia 2012.
• Ha colAlaborat en els desplaçaments de diverses colles de
ball popular per a trobades i celebració de festivals entre
les Illes Balears.
• Any Alcover, lectures dramatitzades de rondalles
mallorquines a diferents espais de Mallorca i Barcelona.
• Realització d'activitats relacionades amb la cultura
popular i tradicional dins el programa de Viu la cultura:
• Taller "Acosta't als instruments populars"
• Concert didàctic Sons de les Illes.
• Taller seminari sobre tècniques de glosat.
• Representació teatral de rondalles escenificades (El
gegant, la donzella i el fill del pescador; La flor
romanial).
• Conèixer el món dels cavalls, tradició i cultura de
Menorca.
• Taller de glosat.
• Llegendes i rondalles de Menorca.
Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4368/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a queixes pels trens
Palma-Manacor. (BOPIB núm. 50, d'8 de juny de 2012).
Ateses les queixes aparegudes a la premsa sobre l'ús de
només dos vagons als trens de la línia Palma-Manacor, la
reduïda velocitat emprada i la no-utilització de l'aire
condicionat durant l'esmentat trajecte, quins són els motius que
han conduït SFM a prendre les esmentades mesures?
En primer lloc SFM no ha pres cap mesura de les
esmentades, a excepció del fet que, atès que l'anterior equip de
Govern no va completar l'electrificació de la línia entre Enllaç
i Manacor, és necessari circular entre Palma i Enllaç amb els
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trens elèctrics i fer després el transbordament a un tren diesel.
En aquest darrer tram el trajecte es fa amb dues unitats
acoblades a dos cotxes o bé una unitat triple (3 cotxes) i una
unitat doble (2 cotxes), és a dir, habitualment 4 o 5 cotxes en les
hores punta del matí. Posteriorment, i amb l'objectiu d'estalviar
gasoil, vista la menor ocupació dels trens circula únicament una
de les dues unitats esmentades, permetent així una rotació del
material i evitant així avaries, ja que els trens descansen a
Manacor sense circular de forma continuada.
Amb relació a la no-utilització de l'aire condicionat, pot
haver-se donat el cas que puntualment qualque tren hagi tengut
una avaria del sistema d'aire condicionat a algun dels dos
cotxes.
No obstant això el seu escrit és genèric i no indica cap data
concreta de quan es varen produir aquests suposats incidents.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 4368/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a modificació
parcial de la RLT (II). (BOPIB núm. 51, de 16 de juny de
2012).
Quins són els motius que justifiquen la modificació parcial
de la RLT en concret del lloc de treball de "cap del
Departament Jurídic", codi del lloc F01030005 i que passa a
denominar-se "cap del Departament del Gabinet Tècnic" a més
d'eliminar el requisit de Llicenciatura en Dret.
Amb l'inici d'aquesta legislatura i la composició del nou
govern, l'actual Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori ha assumit totes les competències de les antigues
conselleries de Medi Ambient, Mobilitat, Habitatge i Obres
Públiques, essent la tercera Conselleria del Govern en volum i
pressupost, i que té adscrits el 70% dels ens instrumentals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Després de diversos mesos de funcionament de la nova
administració es va considerar necessari dur a terme un procés
de racionalització de recursos a fi d'adaptar l'estructura
funcionarial a les necessitats actuals, sent la modificació del lloc
de treball de "Cap del Departament Jurídic" una plasmació
d'aquest procediment.
La justificació de la modificació és que la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha assumit la
competència que abans gestionaven quatre conselleries, i es
considera més adequat i adient comptar amb un departament
que tingui com a funcions la coordinació de totes les direccions
generals i empreses públiques que pertanyen a aquesta
conselleria, així com donar suport tècnic al conseller/a i
secretari/ària general.
Per altra banda, l'eliminació del requisit de la Llicenciatura
en Dret no és més que eliminar un requisit que tenia sentit per
la pròpia naturalesa del lloc de treball de "Cap del Departament
Jurídic" però que no en té en el lloc de treball de "Cap del
Departament del Gabinet Tècnic", ateses les funcions que ha de
dur a terme aquest lloc de treball i a les quals m'he referit abans.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3176

BOPIB núm. 67 - 11 d'octubre de 2012

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 4564/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap
del Departament Tècnics (I). (BOPIB núm. 51, de 16 de juny de
2012).
Quines funcions tenia atribuïdes el lloc de treball de "cap
del Departament Tècnic", codi del lloc F01 030002 a l'Ordre
de funcions vigent en el moment de produir-se la modificació
d'aquest lloc?
Les funcions que tenia atribuïdes el lloc de treball de "Cap
del Departament Tècnic", codi F01030002, en el moment de
produir-se la modificació són les recollides en l'Ordre del
conseller d'Habitatge i Obres Públiques, de 26 de març de 2009,
per la qual s'aprova l'atribució de funcions als llocs de treball de
personal funcionari de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques (BOIB núm. 48, de 2 d'abril de 2009) i que són:
• Dirigir/realitzar projectes d'obres de nova planta i de
rehabilitació integral d'edificis que formin part del patrimoni
de la CAIB i els que per conveni entre administracions
siguin assignats al Departament Tècnic.
• Supervisar els projectes objecte de licitació per la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques.
•

Dirigir i coordinar projecte i obres de tot tipus en els edificis
i dependències de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques.
• Elaborar informes tècnics que es solAlicitin per part del/la
secretari/ària general.
• Realitzar inspeccions tècniques en temes relacionats amb
temes relacionats amb la Conselleria.
• Dirigir projectes de disseny d'equips urbans que li siguin
assignats al Departament Tècnic.
• Gestionar el centre de documentació i difusió de
l'arquitectura "Laboratori d'Arquitectura" .
• Realitzar les tasques que li encomani el secretari/ària
general en l'àmbit de les seves funcions.
No obstant això, una vegada modificat el lloc de treball, i tal
com estableix la normativa vigent, s'ha iniciat el procediment de
modificació de l'ordre de funcions dels llocs de treball de
personal funcionari, procediment que una vegada conclòs
suposarà, a més de les funcions abans descrites, altres
relacionades amb la llicenciatura amb Ciències Econòmiques.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 4564/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a funcions del cap
del Departament Tècnics (I). (BOPIB núm. 51, de 16 de juny de
2012).
Quines funcions s'ha establert per al lloc de treball de "cap
del Departament Tècnic", codi del lloc F01030002 a partir de
la modificació parcial de la RLT publicada al BOIB núm. 60 de
28 d'abril de 2012 i amb quina norma s'ha atribuït?
Les funcions que ha de dur a terme el lloc de treball de "Cap
del Departament Tècnic", codi F01030002, a partir del moment
de produir-se la modificació són les recollides en l'Ordre del
conseller d'Habitatge i Obres Públiques, de 26 de març de 2009,
per la qual s'aprova l'atribució de funcions als llocs de treball de
personal funcionari de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques (BOIB núm. 48, de 2 d'abril de 2009) i que són:
• Dirigir/realitzar projectes d'obres de nova planta i de
rehabilitació integral d'edificis que formin part del patrimoni
de la CAIB i els que per conveni entre administracions
siguin assignats al Departament Tècnic.
• Supervisar els projectes objecte de licitació per la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques.
• Dirigir i coordinar projectes i obres de tot tipus en els
edificis i dependències de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques.
• Elaborar informes tècnics que se solAlicitin per part del/la
secretari/ària general.
• Realitzar inspeccions tècniques en temes relacionats amb
temes relacionats amb la Conselleria.
• Dirigir projectes de disseny d'equips urbans que siguin
assignats al Departament Tècnic.
• Gestionar el centre de documentació i difusió de
l'arquitectura "Laboratori d'Arquitectura".
• Realitzar les tasques que li encomani el secretari/ària
general en l'àmbit de les seves funcions.
No obstant això, una vegada modificat el lloc de treball, i tal
com estableix la normativa vigent, s'ha iniciat el procediment de
modificació de l'ordre de funcions dels llocs de treball de
personal funcionari, procediment que una vegada conclòs
suposarà, a més de les funcions abans descrites, altres
relacionades amb llicenciatura en Ciències Econòmiques.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 4767/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible (II). (BOPIB núm. 51, de
16 de juny de 2012).
En quin estat es troba el procés de creació de l'òrgan de
coordinació interdepartamental corresponent al PDRS?
La comissió interdepartamental va ser creada l'anterior
legislatura mitjançat una resolució, però no es va constituir mai
formalment.
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La seva funció és coordinar les accions previstes en els plans
de zona, però com que aquests estan pendents de la revisió de la
Llei de desenvolupament sostenible anunciada pel
MAGRAMA, es troba en la mateixa situació que quan es va fer
la resolució de setembre de 2010.

- Data de finalització: 23/02/2012.
- Acta de recepció: 22/03/2012.
- Aprovació certificació final: 27/04/2012.
- Situació expedient: En termini de garantia fins 22/03/2013.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 4768/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Programa de
Desenvolupament Rural Sostenible (II). (BOPIB núm. 51, de
16 de juny de 2012).
Quin és l'òrgan que actualment s'encarrega de la
coordinació del PDRS al Govern de les Illes Balears?
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 5418/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a basses de reguiu.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
En quines basses de reguiu s'està fent obra actualment a les
Illes Balears?
A dia d'avui, estan en construcció les infraestructures de
regadiu amb aigües depurades de les EDAR de Consell i Alaró.

El FOGAIBA.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 5387/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a neteja de torrents
(I). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

Quin calendari d'actuació s'ha programat en referència a
la neteja de torrents per part de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per l'any en curs, 2012?
La Direcció General de Recursos Hídrics informa el
següent:
Torrent

Actuació

Previsió inici

Na Joanota i Es Peleg

Desbrossament i neteja

Abril 2012

Son Mascaró, Son Coll
Nou, Son Coll Vell, Son
Trobat i Castellitx

Desbrossament i neteja

Maig 2012

Torrent Cr. Equador

Construcció solera

Juny 2012

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

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 5391/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estat d'execució
actuacions a torrents (II). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
En quin estat d'execució es troben les actuacions als
torrents que travessen els nuclis urbans d'Andratx, S'Arracó i
Sant Elm al terme municipal d'Andratx?

RGE núm. 7518/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Turisme i Esports, per tal de donar compliment a la Moció
RGE núm. 819/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 161.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment
a la Moció RGE núm. 819/12, relativa a política turística
(BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012), 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 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
RGE núm. 7588/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Turisme i Esports, sobre la temporada turística a Menorca.

Ordre de Publicació
B)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
la temporada turística a Menorca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 7607/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença de la Magnífica Rectora
i de l'equip rectoral de la Universitat de les Illes Balears, sobre
la situació universitària a les nostres illes.

Tramitació davant comissió per a les Proposicions no de
llei RGE núm. 3155/12, 3616/12, 5812/12 i 6868/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7581/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta que les
proposicions esmentades es tramitin davant les comissions
següents:
• RGE núm. 3155/12, relativa a espai sociosanitari a
l'Hospital Son Dureta, i 3616/12, relativa a tancament de
centres de salut a les 17,30 h (BOPIB núm. 46, d'11 de
maig, i 47, de 18 de maig d'enguany), davant la Comissió de
Salut.
• RGE núm. 5812/12, relativa a paralització de la reducció de
l'horari operatiu de Son Bonet (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol d'enguany), davant la Comissió de Turisme.
• RGE núm. 6868/12, relativa a rebuig a la importació de
fems des d'Europa per tal d'incinerar-los a Mallorca (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre d'enguany), davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Magnífica Rectora i de l'equip
rectoral de la Universitat de les Illes Balears, davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar
sobre la situació universitària a les nostres illes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 7501/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a manifestacions del conseller (BOPIB núm.
66, de 5 d'octubre d'enguany), per la Pregunta RGE núm.
7608/12, relativa a sentència condemnatòria del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea per haver aturat la tramitació del Pla
hidrològic, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.

Ordre de Publicació
C)

Retirada de les InterpelAlacions RGE núm. 132/12, 1593/12
i 2783/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7579/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de les interpelAlacions esmentades, relatives a política general en
matèria d'educació infantil, a política en matèria laboral i de
formació i a política general del Govern en matèria comptable,
respectivament (BOPIB núm. 30, de 27 de gener, 38, de 16 de
març, i 44, de 27 d'abril d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2020/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7580/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a tarifes
d'interconnexió entre mòbils (BOPIB núm. 40, de 30 de març
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució a la Comissió de l'Estatut dels Diputats i les
Diputades.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7535/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i es dóna per assabentada de la substitució a la
Comissió de l'Estatut dels Diputats i les Diputades del portaveu
titular d'aquest grup, Sr. Nel Martí i Llufriu. pel Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 65, de 5 d'octubre de
2012.
- Pàg. 3046 i 3058. Ple del Parlament. Respostes a preguntes
formulades en el Ple, apartat E)
On diu: RGE núm. 7042/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7044/12, ...
- Pàg. 3046 i 3060. Ple del Parlament. Respostes a preguntes
formulades en el Ple, apartats O) i Q)
On diu: RGE núm. 7056/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7047/12, ...
On diu: RGE núm. 7050/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7049/12, ...
- Pàg. 3047 i 3061. Ple del Parlament. Compareixences, apartat
A)
On diu: ... Proposició no de llei RGE núm. 3743/12
Hi ha de dir: ... Proposició no de llei RGE núm. 3743/11
- Pàg. 3047, 3062 i 3063. Comissions Parlament. Respostes a
preguntes formulades en comissió, apartats A), B) i C)
Les preguntes esmentades en aquests apartats són de l'any
2011.
- Pàg. 3053 i 3085. Textos en tramitació. Preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita, apartat CY)
On diu: RGE núm. 7430/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7433/12, ...
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