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BK) RGE núm. 7753/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propagació del
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3222
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CG) RGE núm. 7774/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per
la pèrdua de beneficiaris.
3222
CH) RGE núm. 7775/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
llits buits a centres de dia.
3222
CI) RGE núm. 7776/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de
llistes d'espera.
3222
CJ) RGE núm. 7777/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per
la reducció del llistat d'espera.
3223
CK) RGE núm. 7778/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuntaments
adherits al protocol de maltractament infantil.
3223
CL) RGE núm. 7779/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
entitats locals.
3223
CM) RGE núm. 7780/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han deixat de cobrar per canvi de recursos atorgat a la persona dependent.
3223
CN) RGE núm. 7781/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a residències
concertades i deute.
3223
CO) RGE núm. 7782/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions
per a la coordinació de política.
3223
CP) RGE núm. 7783/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions amb
el tercer sector.
3224
CQ) RGE núm. 7784/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fusió de la
Fundació d'atenció i suport a la dependència amb el Consorci de recursos sociosanitaris.
3224
CR) RGE núm. 7785/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
obertes dels menors.
3224
CS) RGE núm. 7786/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
programes.
3224
CT) RGE núm. 7787/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
d'UTASI.
3224
CU) RGE núm. 7788/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places per
3224
a discapacitats intelAlectuals.
CV) RGE núm. 7789/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
família.
3224
CX) RGE núm. 7790/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a venda de
patrimoni.
3225
CY) RGE núm. 7791/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
privatitzacions.
3225
CZ) RGE núm. 7792/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla estratègic.
3225
DA) RGE núm. 7793/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de serveis
socials.
3225
DB) RGE núm. 7794/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cartera de
serveis.
3225
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DC) RGE núm. 7795/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissió
interparlamentària.
3225
DD) RGE núm. 7796/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a delinqüència
juvenil.
3225
DE) RGE núm. 7797/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei de
menors i família.
3226
DF) RGE núm. 7798/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
unificat de maltractament infantil.
3226
DG) RGE núm. 7799/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a venda de
Son Dureta.
3226
DH) RGE núm. 7800/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Son Dureta
equipament sociosanitari.
3226
DI) RGE núm. 7801/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
3226
protocolAlària.
DJ) RGE núm. 7802/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
farmacèutic.
3226
DK) RGE núm. 7803/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agroturismes
de Mallorca.
3227
DL) RGE núm. 7804/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agroturismes
de Menorca.
3227
DM) RGE núm. 7805/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agroturismes
d'Eivissa.
3227
DN) RGE núm. 7806/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agroturismes
de Formentera.
3227
DO) RGE núm. 7807/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme rural
de Formentera.
3227
DP) RGE núm. 7808/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme rural
d'Eivissa.
3227
DQ) RGE núm. 7809/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme rural
de Menorca.
3227
DR) RGE núm. 7810/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme rural
de Mallorca.
3227
DS) RGE núm. 7825/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a rendiments del treball del Sr. President.
3228
DT) RGE núm. 7826/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a rendiments d'activitats econòmiques del treball del Sr. President.
3228
DU) RGE núm. 7832/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a gerència de l'Hospital d'Inca.
3228
DV) RGE núm. 7833/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a carta del batle d'Inca-Hospital d'Inca.
3228
DX) RGE núm. 7834/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a participació dels governs locals-Hospital d'Inca.
3228
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DY) RGE núm. 7841/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
3228

DZ) RGE núm. 7842/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(II).
3229
EA) RGE núm. 7843/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(III).
3229
EB) RGE núm. 7844/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(IV).
3229
EC) RGE núm. 7845/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(V).
3229
ED) RGE núm. 7846/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(VI).
3229
EE) RGE núm. 7847/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(VII).
3229
EF) RGE núm. 7848/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(VIII).
3229
EG) RGE núm. 7849/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(IX).
3230
EH) RGE núm. 7850/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(X).
3230
EI) RGE núm. 7851/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(XI).
3230
EJ) RGE núm. 7852/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(XII).
3230
EK) RGE núm. 7853/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(XIII).
3230
EL) RGE núm. 7854/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(XIV).
3230
EM) RGE núm. 7855/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro
(XV).
3230
EN) RGE núm. 7856/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries (I).
3231
EO) RGE núm. 7857/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries (II).
3231
EP) RGE núm. 7858/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estructura
retributiva personal SFM.
3231
EQ) RGE núm. 7859/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per la targeta
sanitària.
3231
ER) RGE núm. 7860/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos pendents
de l'ecotaxa.
3231
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 7905/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a ser atesos en
les dues llengües de la CAIB.
3232
B) RGE núm. 7908/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equip directiu d'IB3.
3232
C) RGE núm. 7933/12, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a legalitat de les mocions presentades als
ajuntaments.
3233
D) RGE núm. 7936/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Dia mundial
del turisme.
3233
E) RGE núm. 7937/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mecanismes de
3233
colAlaboració amb la Fundació Natura Park.
F) RGE núm. 7938/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projectes
d'administració electrònica.
3233
G) RGE núm. 7939/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum Balears
Competitiva.
3233
H) RGE núm. 7940/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eficiència
energètica en els centres públics.
3233
I) RGE núm. 7941/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Duran i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació del
50% de la seguretat per a empreses turístiques que contractin fixos discontinus.
3233
J) RGE núm. 7942/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
dels boscs de Menorca.
3234
K) RGE núm. 7943/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta
universitària a Eivissa.
3234
L) RGE núm. 7944/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Ferrer i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat dels
plans de fondeig a zones LIC.
3234
M) RGE núm. 7945/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del
Tribunal de Comptes sobre el Plan E.
3234
N) RGE núm. 7946/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat davant l'Estat
espanyol.
3234
O) RGE núm. 7947/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals.
3234
P) RGE núm. 7948/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fira World Travel Market
de Londres.
3235
Q) RGE núm. 7949/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2013.
3235
R) RGE núm. 7950/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de costes.
3235
S) RGE núm. 7951/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director gerent d'IB3.
3235
T) RGE núm. 7954/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pobresa.
3235
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U) RGE núm. 7955/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a PGE 2013.
3235

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7865/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a internalització de serveis.
3236
B) RGE núm. 7867/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tertúlies a IB3 Ràdio.
3237
C) RGE núm. 7868/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciativa privada
en la direcció i elaboració dels informatius.
3237
D) RGE núm. 7869/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Pescara (I).
3237
E) RGE núm. 7870/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Pescara (II).
3237
F) RGE núm. 7877/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
amb APAIB.
3237
G) RGE núm. 7878/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessament
d'activitat d'IBSAT.
3238
H) RGE núm. 7879/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte amb
la Federació de futbol de les Illes Balears.
3238
I) RGE núm. 7880/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències fins
a dia 15 d'octubre en relació amb l'any passat.
3238
J) RGE núm. 7881/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis de
responsabilitat social.
3238
K) RGE núm. 7882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment dels GRP
dels últims tres mesos.
3238
L) RGE núm. 7883/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte amb
l'Institut d'Estudis Baleàrics.
3238
M) RGE núm. 7627/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a recepció d'un nou canal.
3240
N) RGE núm. 7628/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a reducció del nombre de funcionaris interins.
3240
O) RGE núm. 7631/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a PISE, 1.
3240
P) RGE núm. 7632/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a PISE, 2.
3241
Q) RGE núm. 7811/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunions de
la Comissió bilateral mixta.
3241
R) RGE núm. 7812/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte
de llei de costes (I).
3241
S) RGE núm. 7813/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte
de llei de costes (II).
3241
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T) RGE núm. 7814/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla estatal
d'habitatge.
3241
U) RGE núm. 7815/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de
personal.
3241
V) RGE núm. 7816/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per
fiances de lloguer.
3241
X) RGE núm. 7817/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esforços del Govern.
3242
Y) RGE núm. 7818/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de l'IVA.
3242
Z) RGE núm. 7819/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell cultural.
3242
AA) RGE núm. 7820/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
subvencions per audiovisual en català.
3242
AB) RGE núm. 7821/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a corba de Laffer.
3242
AC) RGE núm. 7835/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a adoctrinament.
3242
AD) RGE núm. 7836/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a adoctrinament, 2.
3243
AE) RGE núm. 7837/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a adoctrinament, 3.
3243
AF) RGE núm. 7863/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del metro.
3243
AG) RGE núm. 7888/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos per la targeta
sanitària.
3243
AH) RGE núm. 7889/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística
a Eivissa.
3243
AI) RGE núm. 7890/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de salut de Sant
Josep.
3243
AJ) RGE núm. 7891/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats
socials.
3243
AK) RGE núm. 7892/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament.
3244
AL) RGE núm. 7893/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallades
a l'ajuda humanitària.
3244
AM) RGE núm. 7894/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla contra
la pobresa.
3244
AN) RGE núm. 7895/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
sanitari de persones immigrades.
3244
AO) RGE núm. 7896/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inclusió en
el sistema de dependència.
3244
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AP) RGE núm. 7897/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a copagament
de pensionistes discapacitats.
3244
AQ) RGE núm. 7898/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a violència
de gènere.
3245
AR) RGE núm. 7899/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
amb entitats locals.
3245
AS) RGE núm. 7900/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retalls de
la dependència.
3245
AT) RGE núm. 7901/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte
lingüístic.
3245
AU) RGE núm. 7902/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tensió de
l'equip del centre Ponent (I).
3245
AV) RGE núm. 7903/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tensió de
l'equip del centre Ponent (II).
3245
AX) RGE núm. 7904/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga a SFM.
3245

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 7830/12, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a creació d'una
ponència en el si de la Comissió de Turisme, d'estudi de la situació del transport aeri.
3246
B) RGE núm. 7750/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup mixt al Parlament de les Illes Balears.

3246

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7864/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Llei de turisme.

3247

B) RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios dels
equips multiprofessionals.
3248

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4570/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de l'IBJove (I).
3248
B) A la Pregunta RGE núm. 4571/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de l'IBJove (II).
3249
C) A la Pregunta RGE núm. 4572/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de l'IBJove (III).
3249
D) A la Pregunta RGE núm. 4573/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de l'IBJove (IV).
3249
E) A la Pregunta RGE núm. 4582/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Pràctica Jurídica.
3250
F) A la Pregunta RGE núm. 4593/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Robert Graves.
3250
G) A la Pregunta RGE núm. 4597/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria d'Administracions Públiques.
3250
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H) A la Pregunta RGE núm. 4598/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
3250
I) A la Pregunta RGE núm. 4600/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Conselleria de Presidència.
3250
J) A la Pregunta RGE núm. 4605/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
3251
K) A la Pregunta RGE núm. 4606/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
3251
L) A la Pregunta RGE núm. 4625/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'IBISEC.
3251
M) A la Pregunta RGE núm. 4627/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut Balear de la Joventut.
3251
N) A la Pregunta RGE núm. 4632/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
3251
O) A la Pregunta RGE núm. 4642/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
3251
P) A la Pregunta RGE núm. 4645/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA.
3252
Q) A la Pregunta RGE núm. 5195/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Conselleria d'Administracions Públiques.
3252
R) A la Pregunta RGE núm. 5196/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
3252
S) A la Pregunta RGE núm. 5198/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Conselleria de Presidència.
3252
T) A la Pregunta RGE núm. 5200/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per la
Conselleria de Turisme i Esports.
3253
U) A la Pregunta RGE núm. 5204/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB).
3253
V) A la Pregunta RGE núm. 5209/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
3253
X) A la Pregunta RGE núm. 5210/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Consorci de Transports de Mallorca.
3253
Y) A la Pregunta RGE núm. 5217/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
3254
Z) A la Pregunta RGE núm. 5222/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
IBAVI.
3254
AA) A la Pregunta RGE núm. 5223/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
IBISEC.
3254
AB) A la Pregunta RGE núm. 5225/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Institut Balear de la Joventut.
3254
AC) A la Pregunta RGE núm. 5228/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Institut d'Estudis Baleàrics.
3255
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AD) A la Pregunta RGE núm. 5230/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
3255
AE) A la Pregunta RGE núm. 5239/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
SEMILLA.
3255
AF) A la Pregunta RGE núm. 5240/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
3255
AG) A la Pregunta RGE núm. 5244/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
Serveis Ferroviaris de Mallorca.
3256

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 7700/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de la
senadora Sra. Maria Antònia Garau i Juan sobre el seu posicionament en relació amb els pressuposts generals de l'Estat per a 2013.
3256
B) RGE núm. 7887/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 3576/12.
3256

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7691/12 i 7692/12.

3256

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a les InterpelAlacions RGE núm. 7577/12 i 6040/12.

3256

C) Tramitació de preguntes orals davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 4217/12 a 4220/12.
3257
D) Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 7074/12.

3257

E) Creació d'una ponència en el si de la Comissió de Turisme d'estudi de la situació del transport aeri.

3257

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 67, d`11 d'octubre de 2012.

3257
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7141/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern amb la transparència.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7490/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a simplificació i reducció de
tràmits. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Portaveu, Rafael A. Bosch i Sans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Pilar Costa i el Sr.
Rafael A. Bosch.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7495/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aportacions econòmiques al consorci
sociosanitari. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7320/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou BOIB electrònic. (BOPIB
núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7489/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a prestació dels serveis conjunts
de policia local a Menorca. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7496/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a manca de suport al petit i
mitjà comerç. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre 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 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7488/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de millora de la
qualitat educativa. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7502/12, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a impagament a les navilieres. (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7497/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació laboral. (BOPIB
núm. 66, de 5 d'octubre 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.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7485/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira de Turisme de París.
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre 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 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7486/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb els
danys afectats pel cap de fibló. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre
de 2012).

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

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 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 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7491/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa ALTER. (BOPIB
núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

BOPIB núm. 68 - 19 d'octubre 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 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7487/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport informàtic als centres
públics. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

M)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7492/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions promocionals de turisme actiu.
(BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
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 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7499/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a revisió de la c artera de
serveis. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.

N)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7498/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a impacte de la importació de fems. (BOPIB
núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Portaveu del Govern de
les Illes Balears.
R)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7493/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a comissió de seguiment del
conveni de carreteres. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).

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

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7484/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a control de residents al transport
marítim. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre 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 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

S)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7342/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
PGE 2013. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7478/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
deute de l'Estat amb les Illes Balears. (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 7420/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a inici del curs escolar 2012-2013.(BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

1.4. COMPAREIXENCES

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7349/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política econòmica del
Govern. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7500/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals de
l'Estat. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. President del Govern de les Illes
Balears, davant el Ple de la cambra, sobre el contingut de la
cinquena Conferència de presidents (RGE núm. 7404/12).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9
d'octubre de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
President del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre el
tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1723/12, relativa a condemna de les declaracions del ministre
d'Educació, Cultura i Esports, i quedà aprovada la següent:

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 9 d'octubre de 2012, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5939/12,
relativa a liquidacions complementàries de l'Impost de
Transmissions Patrimonials, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a consensuar les mesures que s’hagin d’aplicar en les matèries
de la competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears."

RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 16 d'octubre de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures legals pertinents per tal que els
administrats paguin l’Impost de Transmissions Patrimonials que
correspongui al valor real de venda i no a valors calculats que
avui no es corresponen a la situació real del mercat
immobiliari.”
A la seu del Parlament, 9 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 Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4494/12, relativa a manteniment de recursos per a les mesures
de suport escolar, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 9 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 297/12, relativa a llistes
d'espera per a intervenció quirúrgica, amb l'esmena del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca RGE núm.
7620/12, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears lamenta l’augment del
temps d’espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a una
consulta amb un especialista hospitalari o a una prova
diagnòstica.
El Parlament de les Illes Balears considera prioritari millorar
el temps d’espera quirúrgica, per accedir a una consulta amb
especialista hospitalari o a una prova diagnòstica.”
A la seu del Parlament, 16 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les mesures de suport escolar
personalitzat per tal de poder atendre trastorns ordinaris,
discapacitats a l’hora d’adquirir la lectoescriptura, i d’altres
discapacitats, conjuntament amb tota l’atenció específica que
cada infant hagi de rebre.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els equips d’orientació educativa i
psicopedagògica (EOEPS) generals i primerenca (EAP) amb la
seva estructura actual de cara a aplicar el Pla d’actuació elaborat
de cara al curs 2012-13."
A la seu del Parlament, 16 d'octubre de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Rosa María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.2. TEXTOS DEBATUTS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2044/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a central de contractació de l'Administració de la CAIB.
(BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 d'octubre de 2012, rebutjà els Punts 3, 4, 5 i 6
de la Proposició no de llei RGE núm. 297/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera per a
intervenció quirúrgica. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2444/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a canviar els topònims de les nostres illes a una forma
castellana. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a rebuig al reial Decret Llei
16/2012. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 10 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 6871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a necessitat de garantir la universalitat de la sanitat i
l'assistència sanitària als immigrants en situació irregular.
(BOPIB núm. 66, de 21 de setembre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 11 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 6382/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millorar la gestió del port exterior de Ciutadella.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
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Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Punt 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

3203

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4268/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a formació professional.
(BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

Punts 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 11 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 6742/12, del Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, relativa a acreditació a través del
certificat de resident. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de
2012).

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2012,
rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 4494/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de
recursos. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)

2.4. COMPAREIXENCES

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de 2012,
rebutjà els Punts 1 i 3 de la proposició no de llei RGE núm.
1723/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna
de les declaracions del ministre d'Educació, Cultura i Esports.
(BOPIB núm. 39, de 23 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 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears, mesures d'estalvi 2012 (XV) (RGE núm. 3617/12).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, qui, acompanyat de la directora
general de Patrimoni, Contractes i Obres Públiques, de la cap de
Premsa i Comunicació i de la cap de Gabinet, informà sobre el
tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 7885/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7141/12, relativa a
política general del Govern amb la transparència. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
Palma, a 17 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.
7141/12, relativa a política general del Govern amb la
transparència, la moció següent.
Política general del Govern amb la transparència
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a estendre
els efectes de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears de 16 de novembre de 2007, en el sentit d'exigir
al Sr. Bauzá que deixi el càrrec de president de les Illes
Balears i declarar la impossiblilitat d'accedir a càrrec públic dels
mencionats a la Llei 2/1996, d'incompatibilitats, pel termini de
dos anys, per una falta molt greu de les tipificades a la Llei
d'incompatibilitats.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socias.

RGE núm. 7610/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa al patrimoni de la CAIB. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7611/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa al patrimoni de la CAIB, 2. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7626/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a parc temàtic Terra Santa. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7630/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa PISE. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7633/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa PISE, 2. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7634/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a integració social de les persones
immigrades. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7637/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ressonàncies de genolls. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7638/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a patrimoni de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social de l'ib-salut. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7640/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dependència setembre 2012. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7641/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs
setembre 2012. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7642/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a detecció precoç del càncer de mama
setembre 2012. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7643/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a llistes d'espera setembre 2012. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7644/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a menors ingressats setembre 2012. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7645/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Es Mussol setembre 2012. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7646/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Es Pinaret setembre 2012. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7647/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a centre socioeducatiu d'incorporació social
setembre 2012. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7648/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a estada a Es Fusteret setembre 2012. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7713/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
ferroviari (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7714/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
ferroviari (III). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7715/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
dels serveis per al seguiment de notícies (I). (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7716/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
dels serveis per al seguiment de notícies (II). (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7717/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
acomiadat (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7718/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
acomiadat (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7649/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a estada a Es Mussol setembre 2012. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7719/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
acomiadat (III). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7650/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a estada a Es Pinaret setembre 2012. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7720/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
que ha començat a treballar en el sector públic (I). (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7651/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a estada al centre socioeducatiu
d'incorporació social setembre 2012. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7721/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
que ha començat a treballar en el sector públic (II). (Mesa de
17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7708/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la subestació elèctrica (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7709/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la subestació elèctrica (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7710/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la subestació elèctrica (III). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7711/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incendi a
la subestació elèctrica (IV). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7712/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
ferroviari (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7722/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desnonaments (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7723/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desnonaments (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7724/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desnonaments (III). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7725/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desnonaments (IV). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7726/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a desnonaments (V). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7728/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajuda per tenir cura d'un familiar dependent (I). (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7729/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajuda per tenir cura d'un familiar dependent (II). (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7730/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a noves valoracions d'estat de dependència (I). (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7731/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a noves valoracions d'estat de dependència (II). (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7732/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagament transport sanitari (I). (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7733/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pagament transport sanitari (II). (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a malalts mentals amb dependència (I). (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7735/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a malalts mentals amb dependència (II). (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7743/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7744/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (III). (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7745/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (IV). (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7746/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (V). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7747/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (VI). (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7748/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla d'equilibri econòmic (VII). (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7753/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propagació
del "paysandisa archon". (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7736/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de llits buits a residències (I). (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7754/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de neteja. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7737/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de llits buits a residències (II). (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7755/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de servei de control i prevenció de plagues de Marivent. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7738/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nous programes (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7756/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
de servei de neteja i manteniment de Marivent. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7739/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nous programes (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7740/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a renda mínima (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a renda mínima (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7757/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
interí que ha començat a treballar en el sector públic. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7758/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
d'alta direcció. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7759/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
contractacions. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7760/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'abocadors ilAlegals. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7761/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones valorades com a dependents. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7762/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament de les persones dependents. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7763/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a edat mitjana de les persones dependents. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7764/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dones que han quedat sense targeta sanitària. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7765/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones valorades com a dependents i han mort. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7766/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament de pensionistes. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7767/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a renda de les persones dependents. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7768/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones dependents exemptes de copagament. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7769/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places desocupades. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7770/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal dedicat a valorar graus de dependència. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7771/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ràtios dels treballadors de cada centre residencial. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7772/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones mortes que han renunciat. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7773/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sistema nacional d'atenció a la dependència. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7774/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estalvi per la pèrdua de beneficiaris. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7775/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de llits buits a centres de dia. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7776/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció de llistes d'espera. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7777/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estalvi per la reducció del llistat d'espera. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7778/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ajuntaments adherits al protocol de maltractament infantil.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7779/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deute amb entitats locals. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7780/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones que han deixat de cobrar per canvi de recursos
atorgat a la persona dependent. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7781/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a residències concertades i deute. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7782/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunions per a la coordinació de política. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7783/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunions amb el tercer sector. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7784/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a fusió de la Fundació d'atenció i suport a la dependència amb
el Consorci de recursos sociosanitaris. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
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RGE núm. 7785/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures obertes dels menors. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7799/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a venda de Son Dureta. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7786/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a usuaris de programes. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7800/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Son Dureta equipament sociosanitari. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 7787/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a personal d'UTASI. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7801/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a despesa protocolAlària. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7788/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places per a discapacitats intelAlectuals. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7802/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament farmacèutic. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7789/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei de família. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7790/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a venda de patrimoni. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7791/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a privatitzacions. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7792/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla estratègic. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7793/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a llei de serveis socials. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7794/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cartera de serveis. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7795/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissió interparlamentària. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7796/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a delinqüència juvenil. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7797/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a servei de menors i família. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7798/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a registre unificat de maltractament infantil. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7803/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agroturismes de Mallorca. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7804/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agroturismes de Menorca. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7805/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agroturismes d'Eivissa. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7806/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agroturismes de Formentera. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7807/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
turisme rural de Formentera. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7808/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
turisme rural d'Eivissa. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7809/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
turisme rural de Menorca. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7810/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
turisme rural de Mallorca. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7825/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a rendiments del treball del Sr. President.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7826/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a rendiments d'activitats econòmiques del
treball del Sr. President. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7832/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a gerència de l'Hospital d'Inca. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7833/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a carta del batle d'Inca-Hospital d'Inca.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7834/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a participació dels governs locals-Hospital
d'Inca. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7841/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7842/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7843/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (III). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7844/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (IV). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7845/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (V). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7854/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (XIV). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7855/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (XV). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7856/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries (I). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7857/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries (II). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7858/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a estructura retributiva personal SFM. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7859/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
per la targeta sanitària. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7860/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
pendents de l'ecotaxa. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 7846/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (VI). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7847/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (VII). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7848/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (VIII). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7849/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (IX). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7850/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (X). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Patrimoni de la CAIB
Llistat d'obres d'art adquirides per la comunitat autònoma de
les Illes Balears entre 2003 i 2012, indicant el nom de l'artista,
l'any d'adquisició i el cost de l'obra.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

RGE núm. 7851/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (XI). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 7852/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (XII). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7853/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro (XIII). (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Patrimoni de la CAIB, 2
Llistat d'obres d'art acceptades per la comunitat autònoma de
les Illes Balears entre 2003 i 2012, indicant el nom de l'artista,
l'any d'adquisició i el cost de l'obra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

F)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

C)

Integració social de les persones immigrades

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

Quina és la quantia que rebran cadascun dels municipis de
la comunitat autònoma via conveni amb el Govern de les Illes
Balears en concepte d'integració social de les persones
immigrades?

Parc temàtic Terra Santa
El Sr. Batle d'Inca ha condicionat el seu suport a un parc
temàtic a la ciutat al fet que els llocs de feina que s'hi creïn
siguin per a ciutadans de la ciutat, considera el Govern que
aquesta condició podria establir-se com a prescripció en
l'autorització del parc temàtic?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quantes ressonàncies de genolls s'han fet des de l'1 de gener
fins el 30 de setembre de 2012? (Detallau-les per hospitals de la
xarxa de salut de les Illes Balears).
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Programa PISE
Ha eliminat la conselleria el programa PISE i, en cas
afirmatiu, per què?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Patrimoni de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
i de l'ib-salut
Quina previsió hi ha de venda o de posar a la venda per a
l'any 2012 del patrimoni adscrit a la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social i de l'ib-salut?

Programa PISE, 2
Quina despesa ha representat per a la conselleria els
convenis amb els ajuntaments sobre el programa PISE els
darrers cinc anys?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Dependència setembre 2012
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d’ajuda
econòmica familiar de dependència del mes setembre de 2012?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d’ajuda
econòmica familiar de dependència del mes setembre 2012?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes setembre
de 2012?
De la quantia total de la nòmina de setembre de 2012 de
l’ajuda econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l’ajuda econòmica de
dependència el mes de setembre 2012?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d’atenció a la dependència el mes de setembre de 2012?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.
Llistes d'espera setembre 2012
Quants pacients esperen més de 180 dies una intervenció
quirúrgica, a data d’1 setembre de 2012? Especificant-ho per
hospital.
Quants pacients esperen més de 180 dies, a data d‘1 de
setembre, per a les següents especialitats mèdiques:
traumatologia, ginecologia, otorinolaringologia i urologia?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupcions voluntàries d'embaràs setembre 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.
Menors ingressats setembre 2012
Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial al centre Es Fusteret? Detallau-ho per
setmanes.

Quantes interrupcions voluntàries de l’embaràs s’han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de setembre de 2012?
Quantes interrupcions voluntàries de l’embaràs s’han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de setembre de 2012 i que hagin de ser abonades per l’ibsalut?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

N)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

K)

Es Mussol setembre 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.

Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial al centre Es Mussol? Detallau-ho per
setmanes.

Detecció precoç del càncer de mana setembre 2012
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mana s'han registrat
el mes de setembre de 2012?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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.

Es Pinaret setembre 2012

Estada a Es Mussol setembre 2012

Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Detallau-ho per
setmanes.

Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es Mussol
durant el mes de setembre?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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.
Estada a Es Pinaret setembre 2012

Centre socioeducatiu d'incorporació social setembre 2012
Quants de menors han estat ingressats el mes de setembre i
amb quina mesura judicial al centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detallau-ho per setmanes.

Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es Pinaret
durant el mes de setembre?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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.
Estada al centre socioeducatiu d'incorporació social setembre
2012

Estada a Es Fusteret setembre 2012
Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre Es
Fusteret durant el mes de setembre?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat l'estada més alta de joves al centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de setembre?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
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de l'incident de 2 de juliol de 2012 ja s'estava treballant en la
nova instalAlació conjuntament amb ENDESA o es va iniciar
aquest una vegada que ja s'havia produït l'incident?

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.

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Incendi a la subestació elèctrica (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la pregunta RGE 5771/2012 amb la formulació “Per quins
motius no existeix un sistema d’emergència per evitar
problemes com el produït a la subestació elèctrica que va patir
l’incident de 2 de juliol de2012”, el conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori respongué:”Perquè vostès durant
quatre anys no ho varen instalAlar.” Quan el conseller ens diu
“vostès” es refereix al Grup Parlamentari Socialista actual, a
l’equip de govern del Consell Insular de Mallorca de 2007 al
2011 o es refereix a alguna altra institució o organització?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Incendi a la subestació elèctrica (IV)
Per quin motiu la nova escomesa o sistema d'emergència per
evitar problemes, com els produïts a la subestació elèctrica de
l'SFM que va patir d'incident de 2 de juliol de 2012 no es va
instalAlar entre juliol de 2011 i juliol de 2012?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Incendi a la subestació elèctrica (II)
A la pregunta RGE 5771/2012 amb la formulació “Per quins
motius no existeix un sistema d’emergència per evitar
problemes com el produït a la subestació elèctrica que va patir
l’incident de 2 de juliol de2012”, el conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori respongué:”Perquè vostès durant
quatre anys no ho varen instalAlar.” Quan el conseller ens diu
“durant quatre anys” inclou només l'etapa 2007-2011 o ho fa
extensiu també a l'etapa 2003-2007?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Conveni ferroviari (I)
Ha encomanat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori algun tipus d'informe jurídic sobre el conveni
ferroviari amb l'Estat?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Incendi a la subestació elèctrica (III)
A la pregunta RGE 5771/2012 amb la formulació “Per quins
motius no existeix un sistema d’emergència per evitar
problemes com el produït a la subestació elèctrica que va patir
l’incident de 2 de juliol de2012”, el conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori respongué:”Perquè vostès durant
quatre anys no ho varen instalAlar.” Vol dir amb això que abans

Quines iniciatives ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per defensar la continuïtat del conveni
ferroviari amb l'Estat?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.
Personal acomiadat (I)

Conveni ferroviari (III)
Quins contactes ha mantingut la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per negociar la continuïtat del conveni
ferroviari amb l'Estat?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Relació de tot el personal del sector públic (incloent-hi
empreses públiques, fundacions i consorcis) que ha estat
acomiadat des de dia 1 de juliol de 2011.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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.
Personal acomiadat (II)

Contracte dels serveis per al seguiment de notícies (I)
Quina empresa ha estat l'adjudicatària del contracte dels
serveis per al seguiment de les notícies del Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quin criteri s'ha seguit per determinar els treballadors
acomiadats del sector públic (incloent-hi empreses públiques,
fundacions i consorcis) que ha estat acomiadat des de dia 1 de
juliol de 2011.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Contracte dels serveis per al seguiment de notícies (II)

Personal acomiadat (III)

Per quina quantitat s'ha adjudicat el contracte dels serveis
per al seguiment de les notícies del Govern de les Illes Balears?

Quines indemnitzacions s'han pagat a cada treballador
acomiadat del sector públic (incloent-hi empreses públiques,
fundacions i consorcis) des de dia 1 de juliol de 2011.

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Personal que ha començat a treballar en el sector públic (I)
Relació de tot el personal que ha començat a treballar al
sector públic autonòmic d'ençà de dia 1 de juliol de 2011,
desglossat per empresa, fundació o consorci.
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Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AI)

Desnonaments (III)

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

En quina proporció afecta a locals comercials el
desnonament per no haver satisfet la quota mensual hipotecària
o de lloguer durant els darrers dos anys?

Personal que ha començat a treballar en el sector públic (II)
Quin tipus de proves selectives ha realitzat per a la seva
selecció tot el personal que ha començat a treballar al sector
públic autonòmic d'ençà de dia 1 de juliol de 2011, desglossat
per empresa, fundació o consorci.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Desnonaments (IV)
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Desnonaments (I)
Ens pot indicar quants desnonaments per haver deixat de
pagar la quota hipotecària s'han produït a la nostra comunitat
durant els darrers dos anys?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quin és el nombre total de famílies afectades durant els
darrers dos anys pel desnonament del seu habitatge?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Desnonaments (V)

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

Quin és el nombre total d'avalistes a les Illes Balears que han
perdut el seu habitatge durant aquests dos darrers anys per
l'execució del desnonament?

Desnonaments (II)
Ens pot indicar quants desnonaments per haver deixat de
pagar la quota de lloguer s'han produït a la nostra comunitat
durant els darrers dos anys?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AR)
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.

Ajuda per tenir cura d'un familiar dependent (I)

Noves valoracions d'estat de dependència (II)

Quantes persones rebien l'ajuda econòmica per tenir cura
d'un familiar dependent el gener de 2011 i el gener de 2012?

Quin és el nombre de persones dependents que han sofert un
empitjorament de la seva dependència durant l'any 2011 i durant
l'any 2012, i que, havent solAlicitat una nova valoració, aquesta
ha estat positiva?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ajuda per tenir cura d'un familiar dependent (II)
De les persones que reben ajuda de la Llei de dependència
per tenir cura d'un familiar, quantes són dones?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Noves valoracions d'estat de dependència (I)
Quantes persones valorades han solAlicitat u8na nova
valoració del seu estat de dependència des de gener de 2011 a
desembre de 2011 i des de gener de 2012 a octubre de 2012?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagament del transport sanitari (I)
Quin és el nombre de persones amb discapacitat que utilitzen
el transport sanitari i l'han de pagar?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagament del transport sanitari (II)
Quin és el nombre de persones discapacitades que no han de
pagar el transport sanitari?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

BOPIB núm. 68 - 19 d'octubre de 2012

3217

Malalts mentals amb dependència (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre de persones amb malaltia mental que han
solAlicitat el reconeixement de la seva situació de dependència?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

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

Quins són els nous programes que la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social ha posat en marxa en relació amb
Menors i Família?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Malalts mentals amb dependència (II)
Quantes persones amb malaltia mental han vist denegada la
solAlicitud de qualsevol tipus d'ajuda que atorga la Llei de la
dependència per manca de reconeixement com a persones
dependents?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

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

Quins són els nous programes que la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social ha posat en marxa en relació amb
l'Institut Balear de la Dona?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Nombre de llits buits a residències (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre de llits buits a les residències de gestió
concertada i de gestió privada?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de llits buits a residències (II)
Quin és el nombre de llits buits, el nom de residències
públiques, concertades i privades i el municipi on es troben
aquests llits buits?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quin és el pressupost executat, fins a la data d'avui, de la
renda mínima?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renda mínima (II)

Pla d'equilibri econòmic (III)

Quin és el nombre total de solAlicitants de la renda mínima
enguany i el nombre total de persones que han obtingut la RMI?

En el Pla d'equilibri econòmic, a la secció 18, figura la
indisponibilitat de crèdit d'1.375.000. Com afectarà aquesta
retallada al sistema de la dependència?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

BG)
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.

Pla d'equilibri econòmic (I)
Pla d'equilibri econòmic (IV)
En relació amb les retencions de crèdit del Pla d'equilibri
econòmic per a les Illes Balears, ens pot desglossar per capítols
i destinacions les quantitats corresponents a la secció 18, de
benestar social?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

En relació amb el Pla d'equilibri econòmic, ens pot indicar
que les mesures de contenció de la despesa quant a la suspensió
de nou personal interí ha provocat la desaparició de qualque
programa social? Quin?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

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

Pla d'equilibri econòmic (II)
Pla d'equilibri econòmic (V)
En el Pla d'equilibri econòmic figura retingut 1 milió a
l'Institut Balear de la Dona. Quins programes, serveis o recursos
es veuran afectats per aquesta retenció?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

En relació amb el Pla d'equilibri, les mesures de contenció
de la despesa de 2012 que incrementen l'horari en dues hores i
mitja afectarà les ràtios d'atenció a les persones usuàries del
sistema de la dependència?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Contractes de neteja

BI)

Quina empresa ha estat l'adjudicatària dels contractes de
neteja de la Conselleria de Presidència?

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 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Pla d'equilibri econòmic (VI)
En relació amb el Pla d'equilibri, la flexibilització de
mecanismes de distribució del personal ha afectat qualque
programa d'atenció a persones usuàries? Com? Quins
programes? Quins serveis?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contracte de servei de control i prevenció de plagues de
Marivent

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

Quina empresa ha estat l'adjudicatària del contracte de
control i prevenció de plagues del complex residencial de
Marivent i Son Vent?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Pla d'equilibri econòmic (VII)
En relació amb el Pla d'equilibri, com afectarà el
copagament entre els pensionistes i discapacitats, desglossat
territorialment, per illes?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Contracte de servei de neteja i manteniment de Marivent

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

Quina empresa ha estat l'adjudicatària del contracte de neteja
i manteniment dels edificis del complex residencial de Marivent
i Son Vent?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Propagació del "Paysandisa archon"
Quines mesures ha impulsat la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori per lluitar contra la propagació del
paràsit denominat "Paysandisa archon"?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Personal interí que ha començat a treballar al sector públic

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

Relació de tot el personal funcionari interí que ha començat
a treballar a l'administració autonòmica d'ençà de dia 1 de juliol
de 2011 a llocs de feina de lliure designació.
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Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
BS)
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.
Persones valorades com a dependents
A data de gener de 2012, quin és el nombre total de persones
valorades com a dependents moderats de la nostra comunitat
que han quedat fora del sistema?

Contractes d'alta direcció
Relació de tots els contractes d'alta direcció formalitzats per
la Conselleria de Salut, l'ib-salut i tots els hospitals públics de
la CAIB.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Noves contractacions
Relació de totes les noves contractacions de personal
funcionari, interins, laborals o alts càrrecs, contractats pel
Govern de les Illes Balears o per qualsevol de les seves
empreses públiques o altres organismes del sector públic, des
del començament d'aquesta legislatura.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Copagament de les persones dependents
Quina és l'aportació mitjana o el copagament que han de fer
les persones dependents per finançar els serveis que reben des
de l'entrada en vigor dels nous barems pel finançament del
sistema de la dependència?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Tancament d'abocadors ilAlegals
Quines mesures ha impulsat o impulsa la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per localitzar i procedir
al tancament dels abocadors ilAlegals a l'illa de Mallorca?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

BU)
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.
Edat mitjana de persones dependents
Quina és l'edat mitjana de les persones que reben l'ajuda que
atorga la llei a les persones amb dependència?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BZ)
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.

Dones que han quedat sense targeta sanitària

Renda de les persones dependents

Quin és el nombre de dones que tenien cura d'un familiar
dependent reconegut que han quedat sense targeta sanitària pel
fet d'haver eliminat el pagament de la Seguretat Social?

Quantes persones dependents que tenen assignada una plaça
en una residència o centre de dia tenen una renda superior als
532 euros mensuals?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

CA)
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.

Persones valorades com a dependents que han mort

Persones dependents exemptes de pagament

Quantes persones valorades com a dependents i amb dret a
rebre una plaça residencial o una ajuda econòmica han mort
sense cobrar l'ajuda o ocupar la plaça a una residència o centre
de dia?

Quantes persones dependents estan exemptes del
copagament per una prestació o servei reconegut per la Llei de
la dependència a la nostra comunitat?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

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

Copagament de pensionistes
Quantes persones pensionistes de la nostra comunitat amb
discapacitat hauran de copagar els seus medicaments?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quin és el nombre de places desocupades o vacants en els
centres concertats, tant de gestió pública com privada?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Personal dedicat a valorar graus de dependència
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el nombre total de personal dedicat a la realització
de valoracions del grau i nivell de dependència dels
solAlicitants?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

CG)
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.
Estalvi per la pèrdua de beneficiaris

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin ha estat l'estalvi de l'administració autonòmica per la
pèrdua de beneficiaris durant els darrers 12 mesos?

CD)
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 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Ràtios de treballadors de cada centre residencial

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines són les ràtios del personal treballador de cada centre
residencial públic i concertat de les Illes Balears durant el passat
any 2011 i durant l'any 2012, des de gener i fins a la data actual?

CH)
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 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Nombre de llits buits a centres de dia
Quin és el nombre de places buides a centres de dia, el nom
del centre de dia i el municipi?

CE)
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 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Persones dependents que han renunciat
CI)
Quantes persones dependents amb ajuda assignada hi han
renunciat (en places residencials i en centres de dia o de nit)?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Sistema nacional d'atenció a la dependència
El sistema nacional d'atenció a la dependència ha perdut
beneficiaris, prestacions i solAlicituds aquests 12 mesos? Si és
així, ens pot indicar el nombre per prestació o servei?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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.
Reducció de llistes d'espera
S'ha reduït el llistat d'espera en les prestacions que atorga la
Llei de dependència i quins són els motius de la seva reducció?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)

CM)
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.

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.
Estalvi per la reducció del llistat d'espera
Quin estalvi ha ocasionat a l'administració autonòmica la
reducció del llistat d'espera de les persones dependents amb dret
reconegut, tenint en compte el nombre de places que no es
reposen, la rebaixa del 15% de la paga als cuidadors i els
doblers que s'han deixat de pagar en concepte de Seguretat
Social dels cuidadors, de manera desglossada?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Persones que han deixat de cobrar per canvi de recursos atorgats
a la persona dependent
Quantes persones que tenien l'ajuda econòmica que atorga
la Llei de la dependència per tenir cura d'un familiar l'han
deixada de cobrar per canvi del recurs atorgat a la persona
dependent?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

CN)
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.
Residències concertades i deute

Ajuntaments adherits al protocol de maltractament infantil
Quins són els ajuntaments que no s'han adherit al protocol
d'adaptació de maltractament infantil que es va posar en
funcionament la passada legislatura i quines en són les causes?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quina és la relació de residències concertades i el deute que
tenen amb cadascuna les diferents administracions?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Deute amb entitats locals
Quin és el deute que té l'administració amb les entitats
locals, detallant-lo per municipis, per la gestió dels seus centres
de dia?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

CO)
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.
Reunions per a la coordinació de política
Quantes reunions ha mantingut la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social amb altres administracions per a la
coordinació de les seves polítiques? Amb quines? En quines
dates?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Usuaris de programes

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

Quin ha estat el nombre d'usuaris l'any 2011 i l'any 2012
(fins a la data) dels programes Aturats, tractament de menors
abusadors i ALTER?

Reunions amb el tercer sector
Quantes reunions ha mantingut la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social amb el tercer sector?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Personal d'UTASI
CQ)
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.
Fusió de la Fundació d'atenció i suport a la dependència amb el
Consorci de recursos sociosanitaris
La fusió de la Fundació d'atenció i suport a la dependència
amb el Consorci de recursos sociosanitaris implicarà una
reducció del personal de la fundació o del consorci? En cas
afirmatiu, ens poden dir el nombre i l'entitat?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quin és el personal que desenvolupava les seves tasques a
l'UTASI l'any 2011 i l'any 2012? Detallau-ne els noms.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

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

Quantes noves places habilitaran per discapacitats
intelAlectuals en residències de centre de dia, habitatges tutelats
el 2013?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Mesures obertes dels menors
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La seva aporta per l'execució de mesures obertes dels
menors suposarà una reducció de places en els centres
d'internament en règim semiobert o tancar de menors?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

CV)
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.
Llei de família

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En quin punt de tramitació es troba la Llei de família?

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

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

DA)
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.

Venda de patrimoni

Llei de serveis socials

En relació amb la venda de patrimoni, es parla d'un valor
d'11 milions, afectarà la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Què pensen fer amb la Llei de serveis socials?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Privatitzacions
Quins serveis, prestacions o recursos estudien per a la seva
privatització a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

DB)
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.
Cartera de serveis
Què pensen fer amb la cartera de serveis socials? Llevaran
prestacions? Mantindran el calendari? Fins quin any es
mantindrà la cartera de serveis?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pla estratègic
En relació al Pla estratègic: pensa el conseller de Salut,
Família i Benestar Social desenvolupar-lo o substituir-lo per un
altre?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

DC)
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.
Comissió interparlamentària
Ha convocat la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la comissió interparlamentària? En cas afirmatiu, ens
podria dir el nom de les conselleries convocades? Quins temes
i acords es varen tractar o adquirir?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Delinqüència juvenil
Quines mesures concretes prendrà la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social per baixar les xifres de delinqüència
juvenil?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

DH)
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.
Son Dureta, equipament sociosanitari
Pot garantir la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social que Son Dureta es dedicarà a la realització d'un
equipament sociosanitari gestionat per l'administració balear?

Servei de Menors i Família

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Quins nous recursos ha incorporat al Servei de Menors i
Família?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
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.
Registre unificat de maltractament infantil
Quines gestions ha fet la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social per tal que els ajuntaments puguin adaptar-se i
implantar el Registre unificat de maltractament infantil? Quins
són els ajuntaments que no el poden utilitzar per problemes
tècnics?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
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.
Despesa protocolAlària
S'ha aprovat la reducció de despesa protocolAlària en Consell
de Govern, quina quantitat s'ha reduït?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Copagament farmacèutic

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

Quantes reclamacions ha rebut la conselleria de persones
pensionistes amb discapacitat pel copagament farmacèutic?

Venda de Son Dureta
Garantirà la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
que no es posarà a la venda Son Dureta?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

BOPIB núm. 68 - 19 d'octubre de 2012

3227

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Agroturismes de Formentera

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

Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per donar suport als agroturismes de Formentera?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Agroturismes de Mallorca
Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per donar suport als agroturismes de Mallorca?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

Turisme rural de Formentera

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

Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per impulsar el turisme rural a Formentera?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Agroturismes de Menorca
Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per donar suport als agroturismes de Menorca?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

Turisme rural d'Eivissa

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

Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per impulsar el turisme rural a Eivissa?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Agroturismes d'Eivissa
Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per donar suport als agroturismes d'Eivissa?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

Turisme rural de Menorca

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

Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per impulsar el turisme rural a Menorca?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Gerència Hospital d'Inca

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

Per quins motius ha tornat canviar el Sr. Conseller el gerent
de l'Hospital d'Inca?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Turisme rural de Mallorca
Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per impulsar el turisme rural a Mallorca?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Gerència Hospital d'Inca
DS)
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.
Rendiments del treball del Sr. President
Quines quanties ha percebut el Sr. President del Govern de
les Illes Balears durant els anys 2010 i 2011 com a rendiments
del treball, precisant-ne les fonts?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DT)
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.
Rendiments del treball del Sr. President
Quines quanties ha percebut el Sr. President del Govern de
les Illes Balears durant els anys 2010 i 2011 com a rendiments
d'activitats econòmiques, precisant-ne les fonts?

Quina valoració fa el Sr. Conseller de la carta que, segons un
mitjà de comunicació li ha enviat el Sr. Batle de la ciutat d'Inca
respecte de la gestió de l'Hospital d'Inca?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Participació dels govern locals-Hospital d'Inca
Quina és la participació habitual dels governs locals en el
nomenament d'equips directius en els hospitals públics de les
Illes Balears?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

DY)
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.
Usuaris del metro (I)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de gener
de 2012?
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Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
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.
Usuaris del metro (II)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de febrer
de 2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EA)
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.
Usuaris del metro (III)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de març
de 2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
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.
Usuaris del metro (IV)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes d'abril de
2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
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.
Usuaris del metro (V)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de maig
de 2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
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.
Usuaris del metro (VI)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de juny de
2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
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.
Usuaris del metro (VII)
Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de juliol
de 2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes d'agost de
2012?

EJ)

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.
Usuaris del metro (XII)

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

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de
setembre de 2011?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Usuaris del metro (IX)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de
setembre de 2012?

EK)
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.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes d'octubre
de 2011?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Usuaris del metro (X)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quina empresa s'encarrega de la neteja de les estacions del
metro?

EL)
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.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Usuaris del metro (XIV)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de
novembre de 2011?

EI)
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.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Usuaris del metro (XI)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Des de quan està adjudicat el contracte de neteja de les
instalAlacions del metro?

EM)
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.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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Usuaris del metro (XV)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants usuaris van emprar el metro durant el mes de
desembre de 2011?

EQ)
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.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Ingressos per la targeta sanitària
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EN)
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 quina partida de despesa s'han destinat els ingressos
obtinguts fins ara per l'expedició de la targeta sanitària?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Inversions estatutàries (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quins convenis s'han presentat a Madrid per part del Govern
de les Illes Balears per reclamar les inversions estatutàries
corresponents a l'exercici de 2011?

ER)
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.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EO)
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.
Inversions estatutàries (II)
Quins convenis s'han presentat a Madrid per part del Govern
de les Illes Balears per reclamar les inversions estatutàries
corresponents a l'exercici de 2012?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EP)
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.
Estructura retributiva personal SFM
Quina estructura retributiva (de retribucions bàsiques i
complementàries) té el personal de l'SFM?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Ingressos pendents de l'ecotaxa
Quina quantitat té pendent de cobrar dels hotelers, el Govern
de les Illes Balears, en concepte de recaptació de l'ecotaxa?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 7905/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a ser
atesos en les dues llengües de la CAIB. (Ratificació de
l'admissió per delegació, Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7908/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a equip
directiu d'IB3. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa
de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7933/12, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a legalitat de les mocions
presentades als ajuntaments. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7936/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Dia mundial del turisme. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7949/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts 2013. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7937/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mecanismes de colAlaboració amb la Fundació Natura Park.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7950/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Llei de costes. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7938/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes d'administració electrònica. (Mesa de 17 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 7939/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Fòrum Balears Competitiva. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7940/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a eficiència energètica en els centres públics. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7941/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Duran i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació del 50% de la seguretat per a empreses turístiques
que contractin fixos discontinus. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).

RGE núm. 7951/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
gerent d'IB3. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7954/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pobresa. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7955/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a PGE 2013. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

RGE núm. 7942/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a recuperació dels boscs de Menorca. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7943/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferta universitària a Eivissa. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7944/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Ferrer i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a resultat dels plans de fondeig a zones LIC. (Mesa de
17 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.
Dret a ser atesos en les dues llengües de la CAIB
Creu el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que, amb
la nova Llei de funció pública, ara pendent d'un recurs
d'inconstitucionalitat, tots els ciutadans tenen garantit el dret a
ser atesos, per l'administració, en qualsevol de les dues llengües
d'aquesta comunitat autònoma?

RGE núm. 7945/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
informe del Tribunal de Comptes sobre el Plan E. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7946/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rescat
davant l'Estat espanyol. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

Palma, a 15 d'octubre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

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

RGE núm. 7947/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals. (Mesa de 17 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.

RGE núm. 7948/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fira World
Travel Market de Londres. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

Equip directiu d'IB3
Fou el Sr. Bauzá qui va oferir personalment al Sr. Borja
Rupérez la possibilitat d'entrar a l'equip directiu d'IB3?
Palma, a 15 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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.
Projectes d'administració electrònica

Legalitat de les mocions presentades als ajuntaments
Considera el Govern legals les mocions en referència als
seus acords, aprovades en el sentit de mantenir i exigir el
coneixement de la llengua catalana per accedir a l'administració
municipal?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

Quins projectes d'administració electrònica porta a terme el
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dia mundial del turisme

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.
Fòrum Balears Competitiva
Com valora el Govern el Fòrum Balears Competitiva
celebrat recentment?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Quines actuacions s'ha portat a terme per tal de
commemorar el Dia mundial del turisme?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Mecanismes de colAlaboració amb la Fundació Natura Park

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.
Eficiència energètica en els centres públics
Quines mesures s'adopten en relació amb l'eficiència
energètica en els centres públics?

Quins són els mecanismes de colAlaboració establerts entre
la Conselleria d'Administracions Públiques i la Fundació Natura
Park?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Bonificació del 50% de la seguretat per empreses turístiques que
contractin fixos discontinus

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

Com valora el Govern l'acollida, per part dels empresaris, de
les sessions informatives realitzades a Mallorca, Menorca i
Eivissa en relació amb la bonificació del 50% de la Seguretat
Social a empreses dedicades a activitats turístiques que
contractin fixos discontinus?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margarita Duran i Cladera.

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.
Resultat dels plans de fondeig a zones LIC
Com valora el Govern els resultats dels plans de fondeig a
les zones LIC aquest estiu?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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.
Recuperació dels boscs de Menorca
Quines accions ha dut i durà a terme el Govern de les Illes
Balears per a la recuperació dels boscs de Menorca afectats pels
incendis forestals d'aquest estiu fent especial esment en les
mesures de prevenció que s'apliquen?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Informe del Tribunal de Comptes sobre el Plan E
Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears el
recent informe del Tribunal de Comptes sobre el Plan E?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Oferta universitària a Eivissa
De quina manera pensa el Govern que pot millorar l'oferta
universitària de l'illa d'Eivissa l'obertura del nou edifici de Sa
Comandància?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Rescat davant l'Estat espanyol
SolAlicitarà el Govern de les Illes Balears el rescat davant
l'Estat espanyol?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Tancament d'hospitals
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, durant el
seu viatge a Etiòpia ha decidit si tancarà els hospitals Joan
March i General?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Director general d'IB3
Sr. Conseller de Presidència, alguna de les recomanacions
que va rebre per nomenar el Sr. Borja Rupérez com a gerent de
l'EPRTVIB provenia del president del Govern de les Illes
Balears?

Fira World Travel Market
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Sr. Conseller de Turisme, està present a l'illa d'Eivissa a la
propera edició de la fira World Travel Market?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pressupost 2013

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.
Pobresa
Quines mesures pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears en temes de pobresa?

Sr. Bauzá, amb el pressupost 2013 continuarà fent pagar el
pes de la crisi als treballadors i a les classes mitjanes d'aquesta
terra?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socias.

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
PGE 2013
Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per
millorar l'aportació dels pressuposts generals de l'Estat per a
2013 a les Illes Balears?

Llei de costes
Quines gestions té pensat dur a terme el Govern de les Illes
Balears davant el Govern de l'Estat per assegurar que la nova
Llei de costes no impliqui menys protecció per al litoral de les
Illes Balears?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 7865/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a internalització de serveis, a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB.
(Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB
d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7867/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tertúlies a
IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7868/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a iniciativa
privada en la direcció i elaboració dels informatius, a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7869/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Pescara (I), a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7870/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatge a
Pescara (II), a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control
parlamentari sobre la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7877/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a contracte amb APAIB, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB d'11
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7878/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessament d'activitat d'IBSAT, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB d'11
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7879/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte amb la Federació de futbol de les Illes Balears, a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7880/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiències fins a dia 15 d'octubre en relació amb l'any passat,
a contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la RTVIB. (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7881/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
de responsabilitat social, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB d'11 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment
dels GRP dels últims tres mesos, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB d'11
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7883/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa maria
Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contracte amb l'Institut d'Estudis Baleàrics, a contestar davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB. (Mesa de
la Comissió de Control parlamentari sobre la RTVIB d'11
d'octubre de 2012).
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.
Internalització de serveis
Pensen complir la internalització dels serveis informatius
prevists a la Llei de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

B)

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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

Tertúlies a IB3 Ràdio

Viatge a Pescara (II)

Per quin motiu ha desaparegut de la programació d'IB3
Ràdio qualsevol tipus de tertúlia entre representants polítics?

Quina valoració fa del viatge d'un o diversos equips d'IB3 a
la ciutat italiana de Pescara?

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

Iniciativa privada en la direcció i l'elaboració dels informatius

Contracte amb APAIB

Quin grau de participació considera el Sr. Director que
hauria de tenir la iniciativa privada en la direcció i l'elaboració
dels informatius d'IB3 Ràdio i IB3 Televisió d'acord amb la
seva funció de servei públic?

Quins són els objectius i compromisos del contracte signat
amb l'Associació de Productores de les Illes Balears (APAIB)?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)

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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.
Cessament d'activitat d'IBSAT

Viatge a Pescara (I)
Quin cost ha tingut el viatge d'un o diversos equips d'IB3 a
la ciutat italiana de Pescara?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quines serien les conseqüències, tant a nivell pressupostari
com a nivell d'ajust de personal, davant el possible cessament
d'activitat d'IBSAT?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

H)

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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

Contracte amb la Federació de futbol de les Illes Balears

Seguiment dels GRP dels últims tres mesos

Quins són els objectius i compromisos del contracte signat
amb la Federació de futbol de les Illes Balears?

Quina valoració fa el seguiment dels GRP dels últims tres
mesos de la comercialització conjunta de FORTA?

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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, la diputada
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.

Audiències fins a dia 15 d'octubre en relació amb l'any passat

Contracte amb l'Institut d'Estudis Baleàrics

Quina valoració fa de les audiències obtingudes fins a dia 15
d'octubre en comparació al mateix temps de 2011?

Quins són els objectius i compromisos adquirits amb la
signatura del contracte amb l'Institut d'Estudis Baleàrics?

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió
indicada.
Convenis de responsabilitat social
Quins són els objectius assolits amb les signatures dels
convenis de responsabilitat social en els últims quatre mesos?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Rosa Maria Bauzá i Colom.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7627/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a recepció d'un nou canal, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7628/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reducció del nombre de funcionaris
interins, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7631/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a PISE, 1, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7632/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a PISE, 2, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7811/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reunions de la Comissió bilateral mixta, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7835/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a adoctrinament, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7812/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avantprojecte de llei de costes (I), a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7836/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a adoctrinament, 2, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7813/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a avantprojecte de llei de costes (II), a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7837/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a adoctrinament, 3, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

RGE núm. 7814/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla estatal d'habitatge, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7863/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris del
metro, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7815/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política de personal, a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7816/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ingressos per fiances de lloguer, a contestar davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7817/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a esforços
del Govern, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7818/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de
l'IVA, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7819/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
cultural, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7820/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de subvencions per audiovisual en català, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7821/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
corba de Laffer, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7888/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
per la targeta sanitària, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7889/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística a Eivissa, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7890/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre de
salut de Sant Josep, a contestar davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7891/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a necessitats socials, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7892/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7893/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retallades a l'ajuda humanitària, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7894/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pla contra la pobresa, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7895/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni sanitari de persones immigrades, a contestar davant
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la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

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

RGE núm. 7896/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inclusió en el sistema de dependència, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17
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 de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

RGE núm. 7897/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a copagament de pensionistes discapacitats, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).

Recepció d'un nou canal
Pensa el Govern de les Illes Balears, en base al conveni de
reciprocitat d'IB3 i TV3 amb la Generalitat de Catalunya,
gestionar la recepció d'un nou canal en substitució de 3xL, que
des de dia 1 d'octubre ha deixat d'emetre?

RGE núm. 7898/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a violència de gènere, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7899/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a convenis amb entitats locals, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7900/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retalls de la dependència, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).
RGE núm. 7901/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a projecte lingüístic, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7902/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tensió de l'equip del centre Ponent (I), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7903/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a tensió de l'equip del centre Ponent (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 17
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7904/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga a
SFM, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 17 d'octubre de 2012).
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Reducció del nombre de funcionaris interins
Quins criteris aplica el Govern en l'elaboració de l'auditoria
tècnica per reduir el nombre de funcionaris interins en les
diferents conselleries?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
PISE, 1
Quants d'ajuntaments han quedat sense el conveni PISE
durant el 2012-2013?
Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

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

PISE, 2

Avanprojecte de llei de costes (II)

Quants d'alumnes han quedat afectats per l'eliminació del
programa PISE?

Està d'acord el Govern amb la privatització de les salines
prevista a l'esborrany d'avantprojecte de llei de costes?

Palma, a 9 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)

T)

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

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

Reunions de la Comissió bilateral mixta

Pla estatal d'habitatge

En quina situació es troben les reunions de la Comissió
bilateral mixta amb l'Advocacia de l'Estat per tractar la
presumpta inconstitucionalitat de diferents articles de la Llei
7/2012?

Quin és, enguany, el nivell de compliment del Pla estatal
d'habitatge?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Avanprojecte de llei de costes (I)

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Política de personal
Quina és la política de personal de la seva conselleria i
empreses vinculades?

Quins suggeriments ha fet el Govern en el tràmit obert pel
Ministeri d'Agricultura sobre l'esborrany d'avantprojecte de llei
de costes?
Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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Ingressos per fiances de lloguer

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants han estat els ingressos el darrer any per fiances de
lloguer a l'IBAVI?

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

Palma, a 8 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

Programa de subvencions per a audiovisuals en català
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Esforços del Govern
Quins esforços fa aquest govern per garantir que cap ciutadà
d'aquesta comunitat no passi gana?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

Pensa aquest govern activar el programa de subvencions per
a la creació audiovisual en llengua catalana, programa per al
qual l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals ha
proveït una partida econòmica?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Y)

Corba de Laffer

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

Per quin motiu no aplica a la seva política els mecanismes
de l'anomenada corba de Laffer?

Augment de l'IVA

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Quines mesures s'han pres per tal de minimitzar l'impacte de
l'augment de l'IVA sobre activitats culturals?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Nivell cultural
Quines accions o mesures concretes ha pres la seva
conselleria per estimular i augmentar el nivell cultural de la
nostra societat?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

Adoctrinament
Creu el Sr. Conseller que espanyolitzat nins a les aules és
adoctrinament?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Ingressos per la targeta sanitària

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

Quins ingressos s'han obtingut fins a dia d'avui en aplicació
de la taxa per expedició de la targeta sanitària?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Adoctrinament, 2
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Creu el Sr. Conseller que promoure l'adhesió a alguna
religió o a la seva moral és adoctrinament?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Promoció turística d'Eivissa

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

Sr. Conseller de Turisme, quina opinió li mereix que sigui
des d'Eivissa que s'hagi d'aportar sous a la promoció turística de
l'illa?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Adoctrinament, 3
Creu el Sr. Conseller que promoure i posar en valor els
signes d'identitat d'una comunitat és adoctrinament?

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

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Centre de salut de Sant Josep
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

En quina data té previst la Conselleria de Salut obrir als
usuaris el nou centre de salut de Sant Josep?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Usuaris del metro
A quins motius creu que es deu la caiguda d'usuaris del
metro?
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Necessitats socials
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Sr. Conseller, creu vostè que els criteris econòmics han de
prevaler per sobre les necessitats socials?
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Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Copagament
Sr. Conseller, ha pensat vostè en qualque solució per tal que
els pensionistes no hagin d'avançar el pagament dels
medicaments?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Conveni sanitari de persones immigrades
Sr. Conseller, quin nombre de persones immigrades sense
papers ha subscrit el conveni sanitari?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Retallades a l'ajuda humanitària

AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Inclusió en el sistema de dependència
Sr. Conseller, quantes persones amb dependència moderada
esperen la seva inclusió en el sistema?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Sr. Conseller, està vostè d'acord amb les retallades
pressupostàries a l'ajuda humanitària?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Pla contra la pobresa
Sr. Conseller, quin és el seu pla contra la pobresa?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Copagament de pensionistes discapacitats
Sr. Conseller, quantes reclamacions han presentat els
pensionistes amb discapacitat per haver d'avançar el pagament
dels seus tractaments?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

AT)
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.

Violència de gènere

Projecte lingüístic

Sr. Conseller, la nostra comunitat lidera el segon lloc en
violència de gènere. Quin és el seu pla d'acció per sortir del
rànquing?

Sr. Bosch, està vostè d'acord que els centres educatius
puguin aplicar el seu projecte lingüístic?

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

AU)
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.
Tensió de l'equip del centre Ponent (I)

Convenis amb entitats locals
Sr. Conseller, ens pot informar de com està la tramitació
dels convenis amb les entitats locals que gestionen centres de
dia?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Sr. Bosch, considera vostè natural la tensió que viu l'equip
directriu del centre Ponent d'Inca?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
Retalls de la dependència
Sr. Conseller, sap vostè on han anat a parar els doblers
estalviats pels retalls de la dependència?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

AV)
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.
Tensió de l'equip del centre Ponent (I)
Sr. Bosch, ha donat ja suport a l'equip directiu del centre
Ponent d'Inca?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
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les distintes solucions possibles i elevar les propostes que
consideri adients als organismes competents.

Vaga a SFM
Quines gestions s'han realitzat des de l'SFM o la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal d'arribar a un
acord amb els treballadors de l'SFM per evitar la vaga?

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
Grup Parlamentari Popular.
Grup Parlamentari Socialista.
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca.

Palma, a 11 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Ordre de Publicació

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

RGE núm. 7750/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a grup mixt al Parlament de les Illes Balears. (Mesa de
17 d'octubre de 2012).
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7830/12, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
creació d'una ponència en el si de la Comissió de Turisme,
d'estudi de la situació del transport aeri. (Mesa de 16 d'octubre
de 2012).

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

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Grup Mixt al Parlament de les Illes Balears

A)

Exposició de motius

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca presenten la proposició no de llei següent perquè sigui
tramitada davant Ple.

Per primera vegada, durant la present legislatura, el
Parlament de les Illes Balears no compta amb Grup Mixt,
malgrat que, a hores d’ara, tres integrants d’aquest parlament
han expressat el seu desig de formar-lo.

Creació d'una ponència en el si de la Comissió de Turisme,
d'estudi de la situació del transport aeri
Exposició de motius
Les Illes Balears necessiten de connexions aèries efectives
i de qualitat, amb capacitat i freqüències suficients, horaris
adaptats a la necessitat real de la demanda i unes tarifes que no
perjudiquin la competitivitat de la nostra economia. La
necessitat de millora abasta des de les imprescindibles relacions
entre els aeroports de les illes de l'arxipèlag fins a les
connexions amb les principals ciutats de la Península (i molt
especialment amb Barcelona i Madrid) i les principals capitals
del continent.
Atesos la voluntat i el compromís manifest pels esmentats
portaveus, així com per la Presidència i la Mesa d'aquest
parlament de colAlaborar en la recerca i l'aportació de possibles
solucions al problema del transport aeri de les Illes Balears.
Els grups polítics sotasignats presenten la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d'una
ponència en el si de la Comissió de Turisme per tal d'estudiar la
situació del transport aeri a les Illes Balears a fi que pugui
analitzar i debatre la situació i les necessitats existents, avaluar

Aquesta circumstància, a més de ser excepcional, resulta
especialment nociva per a la representació de Formentera, que
es troba que, primer el seu diputat i després la seva diputada,
han vist denegada la creació del Grup Mixt.
D’altra banda, entenem que la llengua serveix per
expressar-se i per plasmar lleis i reglaments i que el significat
dels termes lingüístics només poden ser canviats per les
autoritats competents.
El Reglament del Parlament diu, textualment (art. 24.2):
“També es podran constituir grups parlamentaris en els deu
primers dies de cada període de sessions sempre que els diputats
i les diputades que els conformin haguessin constituït un grup
parlamentari que s’hagués dissolt O siguin diputats i diputades
de nova incorporació al Parlament…”, com és el cas de la
diputada Margalida Font, que ho ha solAlicitat repetidament dins
els deu primers dies dels períodes de sessions.
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Tant la Universitat de les Illes Balears com el Diccionari
General de la Llengua Catalana certifiquen que “o” i “i” no
signifiquen el mateix. “O” implica que només que passi una de
les dues circumstàncies, el Grup Mixt ja es pot formar. “I”
implicaria que haurien de concórrer-hi les dues circumstàncies.
Els diccionaris de la llengua espanyola, del portuguès o de
l’italià diuen el mateix. En general, ocorre amb totes les
llengües del món.
Malgrat tot, l’informe jurídic solAlicitat per la Mesa del
Parlament en relació amb la formació del Grup Mixt diu que
“s’ha d’optar per la interpretació de la “o” com una “i”,
contravenint la normativa lingüística de manera radical.
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RGE núm. 7871/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la qualitat dels serveis socials i de
les ràtios dels equips multiprofessionals, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 17 d'octubre de 2012).
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Així mateix, s'indica a l'informe jurídic que serveix de
fonament a la resolució, obra dels Serveis Jurídics del
Parlament, que s'ha optat per una interpretació finalista del
Reglament, i no literal. Però no és admissible que per interpretar
la seva finalitat se substitueixi una paraula, ni mes ni menys que
per la seva contrària. La interpretació finalista pot suplir una
llacuna legal, però no dir a una norma el contrari del que diu.

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 Turisme.

La interpretació feta pels Serveis Jurídics del Parlament
només s'entén per criteris polítics i no jurídics, que comporta
una lesió de drets fonamentals i que tendrà una reparació
tardana.

És un fet incontestable que a les Illes Balears, el sector
turístic és el motor econòmic de la comunitat. De fet, tal com
exposa l’Informe Econòmic i Social de les Illes Balears 2011,
elaborat pel Centre de Recerca Econòmica, dins el context de
crisi actual i de decreixement econòmic, el sector serveis
(especialment els serveis turístics) va ser l’únic que va saldar el
balanç anual amb un creixement positiu, amb la qual cosa va
contribuir a compensar el defalliment del sector industrial i,
especialment, de la construcció.

De forma conscient intencionada es varia la redacció del
Reglament perquè la llista guanyadora a Formentera no disposi
de grup parlamentari que li permeti intervenir en la majoria de
les iniciatives parlamentàries.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears constata que la
interpretació del Reglament de la cambra, feta pels lletrats en
contra de la dicció literal d'aquest, solament pot explicar-se des
del punt de vista de l'interès polític.
Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7864/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Llei de turisme, amb tramitació
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 17 d'octubre de
2012).

Llei de turisme

Però, tot i els bons registres assolits el 2011, el balanç anual
del sector turístic va confirmar les dificultats del teixit per
aprofitar i traduir en valor afegit, ocupació i riquesa l’arribada
massiva de visitants.
A més, segons l’estudi del lobby turístic Exceltur Barómetro
de la Rentabilidad y el Empleo de los Destinos Turísticos
Españoles, els hotels de les Illes generen 15 vegades més
riquesa per plaça que l’oferta d’allotjament residencial, a pesar
que els dos segments ja tenen un pes similar en el nombre de
places.
D’acord amb l’estudi d’Exceltur, el model hoteler de les
Illes genera 24.277 euros per plaça, enfront dels 3.687 euros que
crea un habitatge turístic. I aquesta riquesa també es trasllada a
la creació d’ocupació, ja que segons revela l’estudi, l’oferta
hotelera balear crea 135 llocs de feina directes per cada 1.000
places, davant els 23 que s’aconsegueixen amb l’allotjament
residencial.
D’altra banda, des de tots els àmbits es fa èmfasi en la
importància d’un desenvolupament turístic sostenible. De fet, el
mateix president Bauzá ha participat (hi va dijous dia 11
d’octubre) en una reunió del Comitè de les Regions per explicar
les iniciatives del Govern a favor d’un model turístic sostenible:
el Pla integral de turisme i la nova Llei de turisme com a
política per avançar cap a un model turístic responsable tant a
nivell social com econòmic i mediambiental.
De fet, però, l’informe de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, al qual el Govern no va fer gaire cas,
referent a l’avantprojecte de Llei de turisme, deixa ben clar que
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la llei no conté pràcticament cap determinació per aconseguir un
desenvolupament turístic sostenible.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-InciativaVerds
-Entesa i Mes per Menorca presenta la següent

L’organització del sistema públic de serveis socials ha de
tenir el personal suficient amb la formació, la titulació, els
coneixements, les capacitats, les aptituds i l’estabilitat laboral i
el reconeixement social i laboral que calgui per garantir
l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat en la prestació dels serveis
socials.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar amb caràcter d’urgència, un projecte de llei
de modificació de la Llei de turisme que aposti realment per un
model turístic sostenible a nivell social, econòmic i
mediambiental.
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Davant les informacions publicades i no desmentides, en el
sentit que el Govern ha elaborat un projecte de decret que
rebaixa el nombre mínim establert de professionals que han de
tenir les residències de gent gran, discapacitats físics i
discapacitats psíquics, tant públiques com privades.
Si es dugués a terme aquest projecte de decret, el Govern
provocaria dues greus situacions: primer l’acomiadament de
treballadors i segon una davallada de la qualitat assistencial de
colAlectius vulnerables.
Són aquests dos motius suficients que motiven a aquest Grup
Parlamentari a presentar la següent

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Proposició no de llei

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a oferir uns serveis de qualitat en les prestacions i els
serveis que ofereixen els serveis socials a les persones usuàries
del sistema.

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.
Manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios
dels equips multiprofessionals

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir les ràtios establertes reglamentàriament pels
equips multiprofessionals que actuen dins l’ àmbit dels serveis
socials amb l’objectiu de garantir un tracte digne a les persones
destinatàries.

En les societats democràtiques, la política social té per
objecte reduir les desigualtats i millorar les condicions de vida
del conjunt de la població amb la finalitat de facilitar l’exercici
dels drets de la ciutadania i de fomentar la cohesió i el progrés
social.
Les administracions públiques s’han dotat d’instruments per
aconseguir aquests objectius i finalitats: el sistema de salut,
l’educatiu, el judicial, el de pensions, el d’ocupació, les
polítiques d’habitatge i el de serveis socials. La feblesa en el
finançament públic dels serveis socials per part de totes les
administracions ha fet impossible desenvolupar un sistema que
doni resposta al conjunt de les necessitats socials. De tots els
sistemes del benestar social, el de serveis socials és el que
presenta més mancances en el seu desenvolupament.
La construcció d’una societat de progrés ve determinada en
bona part pel grau de cohesió social, que es basa en la igualtat
d’oportunitats i en la promoció social i individual. Els serveis
socials són un instrument per afavorir l’autonomia de les
persones, per millorar les condicions de vida, per eliminar
situacions d’injustícia social i per afavorir la inclusió social.
Els serveis socials han d’aplicar sistemes de qualitat als
programes, les actuacions i les prestacions per tal d’assegurar
que els recursos i els serveis que actuen a les Illes Balears
s’adapten a les necessitats socials, així com al desenvolupament
comunitari, i hi donen resposta.

Palma, a 10 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 4570/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de
l'IBJove (I). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quines iniciatives està impulsant actualment l'Institut
Balear de la Joventut-Ibjove - en matèria de suport a
l'associacionisme i les entitats juvenils?
El Servei de Joventut, del Departament de Cultura, de la
Conselleria d'Educació a la seva pàgina web, ofereix informació
sobre associacionisme i cens d'entitats, informació sobre el món
de les associacions, així com la seva inscripció en el cens
d'entitats juvenils per poder accedir a subvencions.
Des de 1997 existeix el Cens d'Entitats Juvenils i Entitats
Prestadores de Serveis a la Joventut com un dels eixos bàsics del
programa d'actuacions de la Direcció General de Cultura i
Joventut per reforçar la creació i consolidació de
l'associacionisme juvenil com a canal fonamental per a la
participació del jove en la vida social balear.
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El Servei de Joventut assessora i informa en matèria
d'associacionisme per conèixer com constituir i legalitzar una
associació juvenil. També informa i gestiona l'apartat d'entitats
juvenils de com ho poden fer per inscriure's.
Les iniciatives dutes a terme des de l'Institut Balear de la
Joventut de suport a l'associacionisme i a les entitats juvenils
són les següents:
• Assessorar i informar en matèria d 'associacionisme i
participació.
• Totes les accions formatives que es duen a terme des de
1'IBJove estan obertes a mediadors de joventut, entitats,
informadors juvenils, i a públic en general.
• Suport a l'associacionisme impulsant l'organització i
l'execució de les activitats de lleure de l'IBJove (campanya
d'estiu 2012).
• Difusió de bones pràctiques de joves i de joves associats de
la part forana dins el programa Foment de l'emprenedor a la
joventut rural.
Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4571/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de
l'IBJove (II). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quines iniciatives està impulsant actualment l'Institut
Balear de la Joventut -Ibjove- en matèria d'ocupació juvenil?
Les iniciatives que està impulsant l'Institut Balear de la
Joventut en matèria d'ocupació juvenil són:
Gestionar l'oficina d'informació Juvenil (INFOJOVE) que té
entre d'altres l'objectiu d'informar, orientar i assessorar en
matèria d'ocupació i formació ocupacional.
• Realització de tallers sobre recerca de feina:
. Prepara't per la feina?
. A on és la feina?
6 tallers impartits a instituts i altres colAlectius que ho han
solAlicitat (escoles taller, acadèmies, etc.).
• Gestió de la borsa de treball per a joves
http:// feina.jovesilles.net
Ofertes: 117 ofertes
ColAlocacions: 60% de les ofertes s' han cobert amb gent de
la nostra borsa.
Inscrits: 708 (des de gener 2012)
• Administració del grup de treball de Facebook per a la recerca
de feina
Borsa de Feina-Xarxa Infojove
( https:l/www.facebook.com/groups/49982613716/)
Membres del grup: 4.861 persones
Ofertes de feina publicades:
- de les Illes Balears: 385
- convocatòries públiques: 42
- península: 28
- estranger: 115
Consultes ateses: 1.113
Posts informació general: 448
• Gestió del programa Eurosummerjobs (programa de feina a
l'estiu a Europa per a Joves)
http:// eurosummerjobs.jovesilles.net
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Més de 40 recursos i oportunitats de feina per a aquest estiu
a Europa:
- Jocs Olímpics de Londres
- Ofertes a Regne Unit, Irlanda, França, Suècia,
Luxemburg. ..
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 4572/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de
l'IBJove (III). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quines iniciatives està impulsant actualment l'Institut
Balear de la Joventut - Ibjove- en matèria de suport a joves
creadors?
Des de l'IBJove es convoquen anualment els certàmens del
Programa Cultural Art Jove, les bases dels quals, per a l'exercici
2012 s' han publicat al BOIB núm. 100 de dia 12 de juliol de
2012.
La relació de certàmens convocats és la següent:
• Certamen Carnet Jove d'Arts Plàstiques
• Certamen Carnet Jove de Música per a Joves Intèrprets en
la modalitat de solistes
• Certamen Carnet Jove d'Audiovisuals
• Certamen de Fotografia CooperArt
• Certamen d'Arquitectura Òpera Prima
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4573/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Iniciatives de
l'IBJove (IV). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quines iniciatives ha impulsat la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per donar compliment a la Proposició no
de llei a provada el 10 de febrer de 2012 en el sentit d'instar el
Govern de les Illes Balears a l'aprovació urgent d'un pla
d'ocupació juvenil?
Les conselleries competents en la matèria, estan coordinant
en aquests moments les actuacions necessàries per aconseguir
l'aprovació d 'aquest pla.
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació

E)
A la Pregunta RGE núm. 4582/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Pràctica Jurídica. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).

Per aquest motiu, no existeix cap expedient de despeses
protocolAlàries superiors a 500i ni tampoc cap relació
d'aquestes que es pugui adjuntar.
Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Fundació Pràctica Jurídica des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Ordre de Publicació
H)

La Fundació per a la Pràctica Jurídica és una fundació de la
qual el Govern de les Illes Balears és patró fundador, però no
forma part del sector públic autonòmic, d'acord amb el que
estableix l'article 1.3.f) del decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
L'Administració de la comunitat autònoma, ni cap
organisme públic dependent, no disposa de la documentació
solAlicitada, per la qual cosa, d'acord amb l'article 15 del
Reglament del Parlament, no li correspon donar resposta a
aquesta pregunta.
Palma, 13 d'agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 4598/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
des del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Una vegada revisat el nostre sistema informàtic l'únic
expedient de despeses protocolAlàries és el que es detalla a
continuació: ADOP 2011/1100009185 per import de 652,58i
(del qual se us adjunta còpia).
Aquesta mateixa pregunta es va contestar amb RGE 4380/
2012.

Ordre de Publicació

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

F)
A la Pregunta RGE núm. 4593/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Robert Graves. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Fundació Robert Graves des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

La còpia esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra, a disposició dels diputats i
diputades.

Ordre de Publicació
I)

Des de l' inici de legislatura fins a dia d'avui, no s'ha produït
cap despesa protocolAlària superior a 500,00 i en la Fundació
Robert Graves.
Palma, 24 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. 4597/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Conselleria d'Administracions Públiques des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Un cop revisades les dades que figuren en el sistema
comptable SAP, no consten despeses d'aquest tipus, superiors
a la quantia indicada, realitzades per la Conselleria
d'Administracions Públiques des del principi d'aquesta
legislatura.

A la Pregunta RGE núm. 4600/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Conselleria de Presidència des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Aquesta informació es troba a la resposta de la RGEP núm.
4382.
Palma, 13 d'agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)

M)

A la Pregunta RGE núm. 4605/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 4627/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'Institut Balear de la Joventut des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?

Us informem que des de l'ACIB no s'ha fet cap despesa
protocolAlària superior o igual a 500i.

L'IB Jove no té cap despesa protocolAlària superior a 500i
des de l'inici de la legislatura fins a dia d'avui.
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4606/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de Qualitat Universitària de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha fet front a cap despesa protocolAlària superior a 500i en el
període de temps solAlicitat.

N)
A la Pregunta RGE núm. 4632/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
No hi ha despeses protocolAlàries superiors a 500i de
l'IBABSA.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
O)
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 4625/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'IBISEC. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'IBISEC des del principi de legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
No s'ha produït cap tipus de despesa protocolAlària a
l'IBISEC des de l'inici de legislatura.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

A la Pregunta RGE núm. 4642/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i del Servei d'Ocupació de les Illes Balears des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
Des de l'inici de la legislatura fins a dia d'avui no s'ha
produït cap despesa protocolAlària superior a 500i en el Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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P)
A la Pregunta RGE núm. 4645/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears,
SA des del principi de legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?
L'empresa Serveis d'Informació Territorial de les Illes
Balears, SA no ha incorregut en despeses protocolAlàries dins
aquest període.

Conveni Consell de Mallorca per la
incorporació de la central d'Emergències del
Consell de Mallorca al Sistema Integral de
Gestió d'Emergències 112

Consell de
Mallorca

Signat
14/12/2011

Conveni ASPAS accessibilitat telèfon 112 a
persones amb discapacitat auditiva

Associació de
Pares i Amics
dels Sords
(ASPAS)

Signat
20/04/2012

Protocol general de colAlaboració amb la
Federació d'Entitats Locals en el procés de
desenvolupament del pacte local

Federació
d'Entitats
Locals de les
Illes Balears
(FELIB)

Signat
28/02/2012

Ajuntament d'Eivissa millora gestió,
coordinació i supervisió de la formació de
l'Escola a Eivissa

Ajuntament
d'Eivissa

Signat
01/12/2011

Marratxí, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

R)

Q)
A la Pregunta RGE núm. 5195/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Conselleria d'Administracions
Públiques.
La relació dels convenis subscrits des de l'inici de la
legislatura i fins avui per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques és la següent:
Objecte

Entitat
subscriptora

Situació

Protocol general de colAlaboració obres
demolició del Port des Riuet de Portocristo

Ajuntament de
Manacor

Signat
15/11/2011

Conveni amb l'Ajuntament de Llucmajor per
l'operació d'un centre remot del Sistema Integral
de Gestió d'Emergència 112

Ajuntament de
Llucmajor

Signat
30/06/2011

Conveni amb l'Ajuntament d'Andratx per
l'operació d'un centre remot del Sistema Integral
de Gestió d'Emergència 112

Ajuntament
d'Andratx

Signat
25/07/2011

Conveni amb el Consolat de Croàcia per establir
sistemes de comunicació d0incidents
d'emergències SEIB-112

Consolat de
Croàcia

Signat
15/11/2011

Conveni amb el Consolat d'Equador per establir
sistemes de comunicació d0incidents
d'emergències SEIB-112

Consolat
d'Equador

Signat
28/10/2011

Conveni amb l'Ajuntament de Son Servera per
l'operació d'un centre remot del Sistema Integral
de Gestió d'Emergència 112

Ajuntament de
Son Servera

Signat
20/02/2012

Conveni amb l'Ajuntament d'Alcúdia per
l'operació d'un centre remot del Sistema Integral
de Gestió d'Emergència 112

Ajuntament
d'Alcúdia

Signat
21/02/2012

Conveni amb IGME per a l'intercanvi de
prestacions en el marc dels riscs geològics
lligats als moviments de vessants

Institut
Geològic i
Miner
d'Espanya

Signat
14/12/2011

A la Pregunta RGE núm. 5196/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori.
S'adjunta la relació dels convenis de colAlaboració subscrits
per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que
consten n el departament de Gestió Econòmica i Contractació
subscrits a data d'avui.
Palma, 25 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
La relació esmentada a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra, a disposició dels diputats i
diputades.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 5198/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Conselleria de Presidència.
Relació dels convenis subscrits per la Conselleria de
Presidència des de l’inici de la present legislatura:
• Acord de pròrroga per l’any 2011 del conveni de
colAlaboració subscrit el 2005 entre el Ministeri de Treball i
Afers Socials i la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al desenvolupament d’actuacions d’acolliment i
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•

•

•

•

•

integració de persones immigrades, així com de reforç
educatiu, de 25 de novembre de 2011.
Conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular de Menorca per a la celebració del Dia
de les Illes Balears 2012, de 3 de gener de 2012.
Conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de
les Illes Balears 2012, de 3 de gener de 2012.
Conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular de Formentera per a la celebració del Dia
de les Illes Balears 2012, de 3 de gener de 2012.
Protocol general de colAlaboració entre la Conselleria de
Presidència i la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes
Balears; la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià
de les Illes Balears; la Reial Acadèmia Mallorquina
d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics, i l’Acadèmia
de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears, de 13 de
març de 2012.
Conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears
i el Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez per
dur a terme pràctiques d’estudiants de periodisme o de
comunicació audiovisual, de 13 d’abril de 2012.
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Palma, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 5209/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears.
La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears no ha
subscrit cap conveni de colAlaboració amb cap administració
pública ni amb cap entitat privada.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
T)
A la Pregunta RGE núm. 5200/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Conselleria de Turisme i Esports.
No existeix cap conveni.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5204/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears (AQUIB). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears (AQUIB).
L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap conveni de colAlaboració en l període de temps
solAlicitat ja sigui amb una administració pública o amb una
entitat privada.

X)
A la Pregunta RGE núm. 5210/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Consorci de Transports de Mallorca. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits pel Consorci de Transports de Mallorca.
El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha subscrit
els convenis següents:
1. Conveni de colAlaboració entre el CTM, l'Ajuntament de
Sant Joan i l'Ajuntament de Montuïri per al servei
d'aportació de viatgers al transport públic.
2. Conveni de colAlaboració entre el CTM i el Consell Insular
de Menorca en relació amb el Sistema Tarifari Integrat.
3. Conveni de colAlaboració entre el CTM i la Germandat de
donants de sang de Mallorca per a la cessió d'un espai a
l'Estació Intermodal de Palma.
4. Conveni de colAlaboració entre el Consorci de Transports de
Mallorca i l'Ajuntament de Santa Margalida per dur a terme
el servei de transports de viatgers llançadora bus + tren de la
concessió IB-24.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Y)
A la Pregunta RGE núm. 5217/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits pel Fons de Garantia Agrària de les Illes
Balears.
El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) ha subscrit els convenis següents:
• Conveni de la Conselleria de Presidència i el FOGAIBA de
27 de juliol de 2011 d'assistència jurídica per a la
representació i la defensa judicial del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (pel procediment de
conflicte colAlectiu 639/2011).
• Conveni de la Conselleria de Presidència i el FOGAIBA de
27 d'octubre de 2011 d'assistència jurídica per a la
representació i la defensa judicial del Fons de Garantia
Agrària i Pesquera de les Illes Balears (general).
• Acord de colAlaboració entre SITIBSA i FOGAIBA per a la
realització de la càrrega de dades pel mapa d'explotacions
agràries de les Illes Balears de 17 de maig de 2012.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 5222/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per IBAVI. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per IBAVI.
L'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) ha subscrit els
convenis següents:
• 01/12/2011 Conveni de colAlaboraci6 interadministrativa
entre l'Institut Balear de l'Habitatge i l'Ajuntament d'Inca per
a la cooperació en el servei d'informació i atenció al ciutadà.
• 24/01/2012 Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament
d'Es Castell i l'Institut Balear de l'Habitatge per al
manteniment de zones comunes d'un edifici d'habitatges de
protecció pública.
• 02/03/2012 Conveni de colAlaboració entre l'Associació
Balear de Persones amb Discapacitat Física (ASPROM) i
l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de la gestió i
administració de dos habitatges de protecció pública.
• 09/03/2012 Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de
Lloseta i l'Institut Balear de l'Habitatge per a la cessió de la
gestió i administració de tres habitatges de protecció
pública.
• 03/05/2012 Conveni entre l'Ajuntament de Palma de
Mallorca i l'Institut Balear de l'Habitatge relatiu a la cessió
d'habitatges en el marc del projecte de renovació dels
habitatges de "Camp Redó".

•

11/06/2012 Convenis (5) de colAlaboració entre l'Institut
Balear de l'Habitatge i les entitats CaixaBank-La Caixa,
Cajamar, Colonya-Caixa Pollença, Banco CAM, S.A.U,
Targobank i Banco Popular-Es Crèdit, per desenvolupar el
programa "Primera hipoteca de les Illes Balears".
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5223/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per IBISEC. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per IBISEC.
No s'ha subscrit cap tipus de conveni de colAlaboració ni amb
entitats públiques ni privades.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5225/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Institut Balear de la Joventut.
La relació de convenis de colAlaboració subscrits per
l’Institut Balear de la Joventut durant l’exercici 2011 està
publicada al BOIB núm. 21 de dia 9 de febrer de 2012.
La relació de convenis de colAlaboració subscrits per l’ IB
Jove durant l’exercici 2012 i fins avui és la següent:
a. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i el Club
Deportivo Atlético Baleares per incentivar la realització
d’activitats esportives i els hàbits saludables entre el
colAlectiu juvenil del Carnet Jove.
2. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i el C.D. Manacor
per incentivar la realització d’activitats esportives i els
hàbits saludables entre el colAlectiu jove del Carnet Jove.
3. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i el R.C.D.
Mallorca per incentivar la realització d’activitats esportives
i els hàbits saludables entre el colAlectiu jove del Carnet
Jove.
4. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i el Consell Insular
d’Eivissa per a l’emissió de carnets de la Red Española de
Albergues Juveniles, ISIC, Teacher, Go 25 i el Carnet Jove
de les Illes Balears.
5. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i l’agrupació
esportiva Voltors (OJE) per incentivar la realització
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d’activitats esportives i els hàbits saludables entre el
colAlectiu jove del Carnet Jove.
6. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i el Santuari de
Lluc per incentivar la realització d’activitats esportives i els
hàbits saludables entre el colAlectiu juvenil del Carnet Jove.
7. Conveni de colAlaboració entre l’IB Jove i l’Ajuntament de
Santanyí per incentivar la realització d’activitats
dinamitzadores entre el colAlectiu juvenil del Carnet Jove.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5228/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Institut d'Estudis Baleàrics.
L' Institut d'Estudis Baleàrics va subscriure amb data 22/
12/2011 la Segona addenda al conveni de colAlaboració entre
l'Institut d'Estudis Baleàrics i la Universitat de les Illes Balears
per crear dues beques de colAlaboració a temps parcial per dur
a terme tasques de recerca i suport a les activitats de l'Institut
d'Estudis Baleàrics. A través d'aquesta addenda es va modificar
i prorrogar el conveni inicial. La modificació consisteix a reduir
de dues dotacions a una la dotació de les beques de
colAlaboració a temps parcial per dur a terme tasques de recerca
i suport i prorrogar la vigència del conveni fins al 31 de
desembre de 2012.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5230/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Institut de Biologia Animal de Balears,
SA.
Des de l'inici de la legislatura i fins a data d'avui no s'han
subscrit nous convenis de colAlaboració per part de l'IBABSA.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5239/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per SEMILLA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per SEMILLA.
Serveis de Millora Agrària, SA (SEMllLA, SA) ha firmat els
convenis següents:
• Conveni de colAlaboració amb la entitat Mancomunitat
Migjorn de Mallorca (ja presentat dins la Pregunta
parlamentària REGP 3452/2011, d'octubre 2011).
• Resolució del conseller de Presidència per la qual s'acorda
que l'Advocacia de la CAIB representi i defensi en judici la
Societat Mercantil de titularitat pública Serveis de Millora
Agrària, SA (SEMllLA), davant la Jurisdicció Penal i la
Jurisdicció Social.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5240/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB).
Convenis amb Administracions Públiques.
Renda Mínima d'Inserció amb els Consells de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera
Aportació del SOIB:
Consell de Mallorca: 250 .000i
Consell de Menorca: 75.000i
Consell d'Eivissa: 100.000i
Consell de Formentera: 30.000i
TOTAL: 450.000i
Objecte: Itineraris d'inserció per a persones en greu situació
d'exclusió social i les accions són de cursos de formació i
accions d 'acompanyament a la inserció laboral.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5244/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) només ha subscrit un
conveni d'assistència jurídica per a la representació i defensa
judicial de Serveis Ferroviaris de Mallorca amb l'Advocacia de
la CAIB.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 7691/12 i 7692/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, dels diputats Hble. Sr. Vicenç Thomàs i
Mulet i Hble. Sr. Lluís Maicas i Socias, respectivament, ambdós
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a pressuposts
generals 2013 i a façanes dels edificis del sistema educatiu
(BOPIB núm. 67, d'11d'octubre d'enguany), per les Preguntes
RGE núm. 7905/12 i 7908/12, relatives a dret a ser atesos en les
dues llengües de la CAIB i a equip directriu d''IB3, publicades
en aquest BOPIB.

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

RGE núm. 7700/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de
la senadora Sra. Maria Antònia Garau i Juan sobre el seu
posicionament en relació amb els pressuposts generals de
l'Estat per a 2013.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la senadora Sra. Maria Antònia
Garau i Juan, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per
tal d'informar sobre el seu posicionament en relació amb els
pressuposts generals de l'Estat per a 2013.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 7887/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal de
donar compliment a la Moció RGE núm. 3576/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 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. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d 'Ocupació, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 3576/12,
relativa a política econòmica del Govern (BOPIB núm. 17, de
21 d'octubre de 2011), i acorda d'incloure-la a l'ordre del dia de
la propera sessió plenària.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les
InterpelAlacions RGE núm. 7577/12 i 6040/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
7727/12 i 7920/12, presentats pel Grup Parlamentari Socialista
i, conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i amb la Resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que les interpelAlacions esmentades, relatives
a la política general de Medi Ambient (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre d'enguany) i a política general en frau fiscal (BOPIB
58, de 25 de juliol d'enguany), siguin tramitades per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

C)
Tramitació de preguntes orals davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 4217/12 a 4220/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7876/12,
presentat pel diputat Sr. Joan Boned i Roig, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,
relatives a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (I a IV)
siguin tramitades davant la comissió d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)

Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.
7074/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7612/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retira de
la solAlicitud esmentada, de compareixença del Sr. President del
Govern per tal d'informar sobre els acords de la Conferència de
presidents autonòmics de dia 2 d'octubre (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Creació d'una ponència en el si de la Comissió de Turisme
d'estudi de la situació del transport aeri.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'octubre de 2012, conformement amb l'acord adoptat pel Ple
de la cambra, en sessió de dia 16 d'aquest mes i any, de crear en
el si de la Comissió de Turisme una ponència d'estudi de la
situació del transport aeri, acorda d'establir que aquesta tengui
la mateixa composició numèrica que les ponències de les
comissions permanents, amb el mateix criteri distributiu, és a
dir:
•
•
•

4 diputats del Grup Parlamentari Popular.
2 diputats del Grup Parlamentari Socialista.
1 diputat del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 67, d`11 d'octubre de
2012.
- Pàg. 3132 i 3169. Respostes a preguntes, apartat F).
On diu: A la Pregunta RGE núm. 4024/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 4028/12, ...
- Pàg. 3133 i 3175. Respostes a preguntes, apartat AH).
On diu: A la Pregunta RGE núm. 4368/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 4563/12, ...
- Pàg. 3133 i 3176. Respostes a preguntes, apartat AJ).
On diu: A la Pregunta RGE núm. 4564/12, (...) relativa a
funcions del cap del Departament Tècnic (I).
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 4565/12, (...) relativa a
funcions del cap del Departament Tècnic (II).
- Pàg. 3138. Comissions Parlament. Textos aprovats.
Resolucions derivades de proposicions no de llei, apartat B).
On diu: La Comissió d'Assumptes Institucionals i generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'octubre de
2012, ...
Hi ha de dir: La Comissió d'Assumptes Institucionals i generals
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'octubre
de 2012, ...
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