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relativa a Llei de turisme (I).
3297
BJ) RGE núm. 8128/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Llei de turisme (II).
3297
BK) RGE núm. 8129/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llei de turisme (III).
3297
BL) RGE núm. 8135/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actes vandàlics a
l'estació de tren.
3297
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BM) RGE núm. 8136/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a substitució de
màquines de venda de bitllets.
3298
BN) RGE núm. 8140/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions
de farmàcia (I).
3298
BO) RGE núm. 8141/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (II).
3298
BP) RGE núm. 8142/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (III).
3298
BQ) RGE núm. 8143/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (IV).
3298
BR) RGE núm. 8144/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (V).
3298
BS) RGE núm. 8145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (VI).
3299
BT) RGE núm. 8146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (VII).
3299
BU) RGE núm. 8147/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inspeccions de
farmàcia (VIII).
3299

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 8131/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat del
president del Govern de les Illes Balears.
3300
B) RGE núm. 8132/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
liberalització comercial.
3300
C) RGE núm. 8138/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adhesió al fons
de liquiditat autonòmic.
3300
D) RGE núm. 8148/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a rescat.
3301
E) RGE núm. 8207/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a PGE 2013.
3301
F) RGE núm. 8208/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a sector del comerç de les Illes Balears.
3301
G) RGE núm. 8212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control dels
accessos del Servei Ferroviari de Mallorca.
3301
H) RGE núm. 8213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Open Days.
3301
I) RGE núm. 8214/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Any Juníper Serra.
3301
J) RGE núm. 8215/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Centre d'interpretació
de l'esport.
3301
K) RGE núm. 8216/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitats
de finançament d'empreses i emprenedors a les Illes Balears.
3302
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L) RGE núm. 8217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oportunitats
en matèria d'ocupació a nivell europeu.
3302
M) RGE núm. 8218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de
la nova Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears.
3302
N) RGE núm. 8219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum de turisme
i esport.
3302
O) RGE núm. 8220/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment de
la generació de biomassa a l'illa d'Eivissa.
3302
P) RGE núm. 8221/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència
sectorial d'agricultura i desenvolupament rural.
3302
Q) RGE núm. 8228/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret 92/1997.
3303
R) RGE núm. 8229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital d'Inca.
3303
S) RGE núm. 8230/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret a la
maternitat.
3303
T) RGE núm. 8231/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Centre de salut de Sant
Josep.
3303
U) RGE núm. 8232/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
mitjana estatal.
3303
V) RGE núm. 8233/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals.
3303
X) RGE núm. 8238/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Llei de finançament dels consells
insulars.
3304

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 8099/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, a favor de l'autogovern i del dret de decidir dels
pobles.
3304

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a selecció de funcionaris interins.

3305

B) RGE núm. 7919/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centre d'educació infantil i primària Pere Garau a Son Macià.
3306
C) RGE núm. 7952/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Reglament de circulació aèria per facilitar la
circulació dels vehicles d'emergències a l'Aeroport d'Eivissa.
3307
D) RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i l'exclusió
social.
3307
E) RGE núm. 8011/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de la partida destinada a l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Eivissa.
3308
F) RGE núm. 8012/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a incrementar inversions per a les Illes Balears en els pressuposts
generals de l'Estat.
3309
G) RGE núm. 8058/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuts a l'adquisició de llibres de text.

3310
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H) RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió en la climatització del Museu de Menorca.

3310

I) RGE núm. 8060/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectius i programes d'actuació del Servei d'Inspecció Laboral
a les Illes Balears.
3311
J) RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis especials per als funcionaris interins.

3311

K) RGE núm. 8079/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i el manteniment del programa
europeu d'ajuda alimentària a les persones necessitades.
3312
L) RGE núm. 8107/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport al petit i mitjà comerç.

3312

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 4360/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cultura popular.
3313
B) A la Pregunta RGE núm. 5258/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Fundació de Pràctica Jurídica.
3313
C) A les Preguntes RGE núm. 5269/12, 5271/12 i 5272/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a
convenis signats per la Fundació Robert Graves, per la Fundació Teatre del Mar i per la Fundació Teatre Principal d'Inca.
3314
D) A la Pregunta RGE núm. 5270/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Fundació Santuari de Lluc.
3314
E) A la Pregunta RGE núm. 5274/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni signat per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
3314
F) A la Pregunta RGE núm. 5276/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni signat per la Conselleria de Presidència.
3314
G) A les Preguntes RGE núm. 5280/12, 5288/12, 5292/12, 5300/12, 5304/12, 5317/12, 5321/12 i 5322/12, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a motivació de la utilització de la figura del conveni signat per l'Agència Balear de l'Aigua
i de la Qualitat Ambiental, per Consorci de Transports de Mallorca, per Espais de Natura, per IBAVI, per l'Institut Balear de la Natura,
per IBAVI, per Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA i per Serveis Ferroviaris de Mallorca.
3314
H) A la Pregunta RGE núm. 5287/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni signat per la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
3315
I) A la Pregunta RGE núm. 5297/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni signat per Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU).
3315
J) A la Pregunta RGE núm. 5298/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni signat per Gestió Urbanística de Balears, SA.
3316
K) A la Pregunta RGE núm. 5301/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni signat per IBISEC.
3316
L) A la Pregunta RGE núm. 5306/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni signat per l'Institut d'Estudis Baleàrics.
3317
M) A la Pregunta RGE núm. 5308/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni signat per l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA.
3317
N) A les Preguntes RGE núm. 5349/12 i 5356/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a línies
d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori i a subvencions concedides per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
3317
O) A la Pregunta RGE núm. 5351/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes o
subvencions de la Conselleria de Presidència.
3317
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P) A la Pregunta RGE núm. 5355/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Conselleria d'Administracions Públiques.
3318
Q) A la Pregunta RGE núm. 5358/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Conselleria de Presidència.
3318
R) A les Preguntes RGE núm. 5364/12 i 5447/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvencions concedides per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i per IBISEC.
3318
S) A la Pregunta RGE núm. 5368/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per CAIB Patrimoni, SA.
3318
T) A la Pregunta RGE núm. 5378/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ràtios del curs 20112012.
3318
U) A la Pregunta RGE núm. 5379/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
3319
del colAlegi Aladern (I).
V) A la Pregunta RGE núm. 5380/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
3319
del colAlegi Aladern (II).
X) A la Pregunta RGE núm. 5381/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
del colAlegi Aladern (III).
3319
Y) A la Pregunta RGE núm. 5382/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
3319
del colAlegi Aladern (IV).
Z) A la Pregunta RGE núm. 5383/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
del colAlegi Aladern (V).
3320
AA) A la Pregunta RGE núm. 5384/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
3320
del colAlegi Aladern (VI).
AB) A la Pregunta RGE núm. 5385/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés d'admissió
3320
del colAlegi Aladern (VII).
AC) A la Pregunta RGE núm. 5386/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procedència de
l'alumnat del colAlegi Aladern.
3320
AD) A la Pregunta RGE núm. 5444/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Gestió Urbanística de Balears, SA.
3320
AE) A la Pregunta RGE núm. 5450/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Institut Balear de Natura.
3320
AF) A la Pregunta RGE núm. 5452/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Institut d'Estudis Baleàrics.
3321
AG) A la Pregunta RGE núm. 5454/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Institut de Biologia Animal, SA.
3321
AH) A les Preguntes RGE núm. 5515/12 a 5518/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a increment
de categoria turística (I a III) i a augment de categoria turística.
3321
AI) A la Pregunta RGE núm. 5530/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a fondejos ecològics.
3321
AJ) A la Pregunta RGE núm. 5531/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a jutjat de primera
instància a Formentera.
3321
AK) A la Pregunta RGE núm. 5576/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inspeccions sobre
extracció d'aigües subterrànies.
3322
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AL) A la Pregunta RGE núm. 5621/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sancions al tren.
3322
AM) A la Pregunta RGE núm. 5626/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a millora
3322
d'instalAlacions esportives.
AN) A la Pregunta RGE núm. 5685/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a presència de revisors
al tren.
3322
AO) A la Pregunta RGE núm. 5688/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sancions als usuaris.
3323
AP) A la Pregunta RGE núm. 5691/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a línia ferroviària IncaSa Pobla.
3323
AQ) A la Pregunta RGE núm. 5759/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a quarter de la Guàrdia
Civil a Formentera.
3323
AR) A la Pregunta RGE núm. 5764/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a
Formentera per al 2012 (V).
3323
AS) A la Pregunta RGE núm. 5764/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a inversions fetes a
Can Marroig de Formentera.
3323
AT) A la Pregunta RGE núm. 5799/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a taques de combustible
visibles a la platja d'El Toro (Calvià) i al Port Adriano.
3323

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8023/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm.
344/12, relativa a reducció de les tasques burocràtiques dels docents.
3324
B) RGE núm. 8024/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm.
905/12, relativa a retalls en els horaris d'atenció mèdica a les unitats sanitàries d'es Mercadal i Sant Lluís.
3324
C) RGE núm. 8057/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats sobre la Llei Orgànica de la qualitat educativa.
3324
D) RGE núm. 8134/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple, sobre la solAlicitud del Govern de les Illes Balears d'adherir-se al mecanisme del Fons de Liquiditat
Autonòmica (FLA).
3324
E) RGE núm. 8112/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del
3325
Sr. President del Govern de les Illes Balears, davant el Ple, sobre el rescat financer solAlicitat per la comunitat autònoma.
F) RGE núm. 8113/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre la solAlicitud del Govern al Fons de Liquiditat Autonòmic.
3325

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7947/12, 7689/12, 7940/12 i
7955/12.
3325
B) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 1135/12, 1661/12, 2712/12, 3265/12 a 3268/12, 5802/12 i 6194/12.
3325
C) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 881/12, 3460/12, 3466/12, 4165/12, 2010/12, 2011/12 i 4162/12.
3326

BOPIB núm. 69 - 26 d'octubre de 2012
D) Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 5736/12.
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3326

E) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, i el seu funcionament.
3326
F) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 7522/12, relativa a política general econòmica.
3326

4. INFORMACIONS
A) Modificació de l'acord de composició numèrica distribució per grups parlamentaris de la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals i de les ponències que s'hi puguin crear.
3326
B) Modificació de l'acord de composició numèrica distribució per grups parlamentaris de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans i de les ponències que s'hi puguin crear.
3327

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012.

3327
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RESOLUCIÓ

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació

A)
"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
les distintes solucions possibles i elevar les propostes que
consideri adients als organismes competents."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 7576/12, relativa a política en matèria educativa, i
quedà aprovada la següent:

A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix explícitament
la feina feta els darrers anys als centres educatius de les Illes
Balears per millorar els resultats acadèmics globals i la qualitat
de l’educació en benefici del desenvolupament intelAlectual i
social de tot l’alumnat.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que la inversió
d’una comunitat en educació, la formació i la producció de
coneixements és una garantia de futur per a un país.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb el marc de negociació i diàleg amb
els sindicats, centres docents i famílies a l’objecte de
normalitzar la situació que es viu actualment al sector educatiu.
4. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la postura dels
centres docents de voler mantenir els seus projectes educatius
i lingüístics aprovats pels seus consells escolars, on es
representada tota la comunitat educativa."
A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7427/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de residus.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Cosme Bonet i
Gabriel Company.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 7830/12, relativa a creació
d'una ponència en el si de la Comissió de Turisme d'estudi de
la situació del transport aeri, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7695/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Llei
de turisme. (BOPIB núm. 67, d'11 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
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E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7690/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mercat i ciutadans. (BOPIB
núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7684/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de ciència. (BOPIB núm.
67, d'11 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 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7685/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi humanitària del poble
sahrauí. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7905/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dret de ser atesos en les dues llengües de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7687/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Duran i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació del Comitè tècnic
coordinador de polítiques i recursos destinats a PIME i
emprenedors. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7679/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a converses literàries de
Formentor. (BOPIB núm. 67, d'11 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 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. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7686/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a indemnització a l'empresa adjudicatària de
l'auditoria de les carreteres d'Eivissa. (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7908/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a equip directiu d'IB3. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7681/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei d'activitats
classificades i espectacles públics. (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7688/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei
audiovisual. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7680/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Sindicatura de
Comptes núm. 71/2012. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7783/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla contra la competència
deslleial. (BOPIB núm. 67, d'11 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 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7696/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Registre d'interessos i activitats. (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre 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 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7693/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals 2013
(II). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).
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Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, qui informà sobre
el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, rebutjà els Punts 3 i 5 a 10 de la Moció RGE
núm. 7576/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política en matèria educativa.(BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre
de 2012).

Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 16
d'octubre de 2012.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16
d'octubre de 2012, aprovà per assentiment una alteració de
l'ordre del dia, conformement amb l'article 73 del Reglament de
la cambra, en el sentit d'afegir-hi un nou punt consistent en el
debat i la votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7830/12,
presentada pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i PSMIV-Entesa i Més per Menorca, relativa a creació d'una ponència
en el si de la Comissió de Turisme d'estudi de la situació dels
transport aeri (publicada al BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Punts 3 i 5-9:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 10:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 1334/12, relativa a Mesa de diàleg permanent entre les
federacions de pares i mares d'alumnes i l'Administració (RGE
núm. 7403/12).

Ordre de Publicació
B)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 7694/12 i 7689/12.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2012, atès l'escrit RGE núm. 7917/12, del
Govern de les Illes Balears, quedaren ajornades les preguntes
esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Damià Borràs i
Barber i per la diputada Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras, ambdós del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
descompte de residents a les tarifes i a parc temàtic Terra Santa
(publicades al BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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C)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 7682/12.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
l’Interior a establir les mesures necessàries per garantir els
serveis esmentats."
A la seu del Parlament, 16 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2012, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
de les empreses i emprenedors de les Illes Balears (publicada al
BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre d'enguany), atesa l'absència de
la diputada indicada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012..
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans 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. 5947/12, relativa a xarxes socials, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
B)
D)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 6006/11, de derogació de la Llei 9/2010, de 27 de juliol,
a fi de protegir la zona de Son Bosc a S'Albufera de Mallorca.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 d'octubre de 2012, no es prengué en consideració, per 23 vots
a favor i 31 en contra, la proposició de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca (publicada al BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reforçar la prevenció de l’assetjament per Internet, promovent
acords de protecció de menors amb les diferents xarxes socials
i millorant la seguretat de les dades personals, i tot això en
colAlaboració amb les forces de seguretat de l’Estat i de les
comunitats autònomes."
A la seu del Parlament, 16 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'octubre de 2012..
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans 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. 5156/12, relativa a servei de traducció a la Policia, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el delegat del
Govern central a les Illes Balears a mantenir els serveis de
traducció i interpretació a ODAC i comissaries de Policia, amb
l’objectiu de garantir els drets de les persones detingudes i la
qualitat en el servei que s’ofereix als usuaris, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4372/12, relativa a no-discriminació dels discapacitats
auditius, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer realitat amb els recursos de suport i els efectius
necessaris la Llei 51/2003, d’igualtat d’oportunitats, no
discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat. Aquesta llei reconeix des de l’àmbit estatal la
diversitat existent entre la població sorda i el dret de les
persones sordes a comunicar-se oralment o amb llengua de
signes per garantir la seva accessibilitat sense discriminació que
han d’assegurar totes les institucions públiques."
A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El vicepresident de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5714/12, relativa a afavorir les persones amb el rescat
europeu, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
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RESOLUCIÓ
E)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears que mostri el seu rebuig davant
els casos d’avortaments forçats a la Xina que produeixen la
mort de milers de nins i posen en risc la salut de les mares, i els
insta a prendre les mesures diplomàtiques i internacionals
oportunes per garantir els drets i la seguretat de les dones en
aquest país."

D)
A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El vicepresident de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat que exigeixi que els bancs que rebin doblers del rescat
europeu estiguin obligats a realitzar la dació en pagament.
Aquesta mesura serà d’aplicació amb caràcter retroactiu que
doni garanties jurídiques.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que exigeixi que els bancs que rebin doblers del rescat europeu
signin un compromís de retorn dels doblers invertits en accions
preferents a totes aquelles persones que ho sol•licitin i que
puguin acreditar la seva vulnerabilitat davant la informació
rebuda.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que exigeixi als bancs que rebin doblers del rescat europeu
l’obligació de renegociar, amb les famílies afectades, la
hipoteca, en els casos de primer habitatge que no puguin pagar
a causa de la reducció d’ingressos provocats per la crisi, tant en
capital com en patrimoni. En el cas que les famílies optin per la
dació en pagament i compleixin les condicions per accedir a un
habitatge d’HPO, l’entitat bancària els oferirà un lloguer propi
d’HPO.

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3447/12, relativa a no-aplicació de més retallades a l'educació
de les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
F)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer de l’educació pública un eix prioritari de la seva
política."

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir que els treballadors (inclosos directius i executius)
dels bancs que rebin doblers del rescat europeu no podran
cobrar més de 20 vegades l’SMI, almanco fins que l’entitat no
hagi tornat el crèdit. Així mateix s’ha de garantir que quedaran
suspesos tots els acords d’indemnització per acomiadament de
directius, així com tota mena de privilegis prevists per a quan
abandonin l’entitat o siguin acomiadats."

A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

A la seu del Parlament, 23 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
El vicepresident de la comissió:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5952/12, relativa a condemna dels avortaments forçosos
a la Xina, i quedà aprovada la següent:

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 1501/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversió privada. (BOPIB núm. 38, de 16 de març 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 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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B)

E)

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de 2012, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 2186/12, 2187/12 i
2188/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
del Grup Parlamentari Socialista, relatives a detreure recursos
(I i II i a dèficit de recursos sanitaris. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7865/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
internalització de serveis. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6380/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatives a mesures del
Govern sobre preservació de la posidònia i canvi climàtic.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7877/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa contracte
amb APAIB. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Les 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 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7883/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa María Bauzá i Colom,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte amb
l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7878/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i
Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa
cessament d'activitat d'IB SAT. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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H)

K)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7881/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis de
responsabilitat social. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

I)

L)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a seguiment dels GRS dels
últims tres mesos. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7880/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències fins dia 15
d'octubre en relació amb l'any passat. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

M)

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7867/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tertúlies a IB3 Ràdio. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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N)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7869/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a viatge a Pescara (I). (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 7059/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a devolució dels descomptes de resident per a passatgers
que no varen poder presentar el certificat. (BOPIB núm. 68, de
28 de setembre de 2012).

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

La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
O)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 18 d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
7870/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pescara (II). (BOPIB núm.
68, de 19 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 18 d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 7333/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a entrada del Govern a Turespaña. (BOPIB núm. 66, de
5 d'octubre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4267/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport, informació,
orientació i integració laboral dels colAlectius considerats
prioritaris pel Pla nacional d'acció per l'ocupació (BOPIB núm.
50, de 8 de juny de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2012,
rebutjà els Punts 1, 4, 5 i 6 de la proposició no de llei RGE núm.
3447/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noaplicació de més retallades a l'educació de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 48, de 18 de maig de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6955/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a la formació professional amb
certificació de professionalitat en la família agrària. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre el Pla de sanejament i
estabilitat (RGE núm. 2749/12).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 d'octubre de 2012, tengué lloc
la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Pressuposts i Finançament i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

La votació obtengué el resultat següent:
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Compareixença d'un representant del ColAlegi de Psicòlegs,
davant la Comissió de Salut, sobre la salut mental a les Illes
Balears.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2012,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7334/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a no destinar fons públics als
centres educacionals partidaris de l'educació segregada. (BOPIB
núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 17 d'octubre de 2012, tengué lloc la compareixença
del representant del ColAlegi de Psicòlegs qui informà sobre el
tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença del Sr. Delegat del Govern de les Illes
Balears a Formentera, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal de defensar la seva idoneïtat
al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern
(RGE núm. 2494/12).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Delegat del Govern,
de les Illes Balears a Formentera, qui informà sobre el tema
indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D)
Compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, sobre la transparència en l'elaboració
legislativa (RGE núm. 3105/12).
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, qui, acompanyat del
director general d'Ordenació del Territori, de la directora
general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
i de la cap de Gabinet, informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
C)
Retirada del punt 3 de la Proposició no de llei RGE núm.
3447/12, relativa a no-aplicació de més retallades a l'educació
de les Illes Balears.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'octubre de 2012, quedà
retirat el punt 3 de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup parlamentari Socialista i publicada al
BOPIB núm. 48, de 18 de maig de 2012..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.8. INTERPELALACIONS

A)
Acord de recaptar la presència del Sr. Delegat del Govern
de les Illes Balears a Formentera per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern (RGE núm. 2494/12).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2012, s'aprovà per assentiment l'escrit esmentat, presentat pel
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual se solAlicita la compareixença del Sr. Delegat
del Govern de les Illes Balears a Formentera per tal que informi
sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
RGE núm. 6280/12.
A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17 d'octubre de
2012, quedà decaiguda la pregunta esmentada, presentada pel
diputat Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Centre de
recuperació de fauna silvestre de Menorca (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012), atesa l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8056/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria hidrològica,
a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 24 d'octubre
de 2012).
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori, sobre la política general del Govern
en matèria hidrològica.
Política general del Govern en matèria hidrològica
Motivació del procediment d'urgència: El Reial Decret Llei
17/2012 en matèria de medi ambient, el qual modifica la Llei
d'aigües, estableix clares i urgents actuacions en política
d'aigües en aquelles zones hidrològiques que es troben en risc
de contaminació, tal com és el cas de molts dels aqüífers de les
Illes Balears. Donada la voluntat del Govern d'augmentar les
extraccions dels esmentats aqüífers i conscients dels perjudicis
que açò pot generar, és pel que solAlicitam la urgència en la
tramitació.
Atès els negatius indicadors qualitatius dels nostres aqüífers
i davant les darreres iniciatives que afavoriran desmesurades
extraccions d'aigua, el Grup Parlamentari Socialista interpelAla
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el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal
d'informar sobre la política del Govern en matèria hidrològica.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8075/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7427/12, relativa a
política general del tractament de residus. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar els treballs per redactar una llei de residus, que
tengui com a prioritats el reciclatge, la reutilització i la reducció,
deixant la incineració com a darrera opció pel tractament de
rebuig, i prohibint taxativament la importació de residus o dels
seus derivats prèviament tractats, si no provenen de la mateixa
comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de Mallorca
a no incinerar fems, ni cap dels seus derivats prèviament
tractats, que no provinguin de les Illes Balears.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de Mallorca
a iniciar els tràmits escaients per tal de realitzar una nova
contractació del servei públic per al tractament de residus sòlids
urbans de l’illa de Mallorca.
Palma, a 18 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

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.
7427/12, relativa a política general en matèria de residus, la
moció següent.

RGE núm. 7922/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Fira de París, Top Resa (I). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

Política general tractament de residus

RGE núm. 7923/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Fira de París, Top Resa (II). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu desacord
amb el procediment a través del qual s’està modificant de forma
indirecta i sense les garanties establertes per la legislació
autonòmica, el Pla Director Sectorial per la Gestió dels Residus
Urbans de l’illa de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular
de Mallorca el 6 de febrer de 2006.

RGE núm. 7928/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a acomiadament del personal de residències.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).

2. El Parlament de les Illes Balears constata l’existència d’un
frau de llei en la tramitació com a projecte de llei del Decret
Llei 7/2012 , de 15 de juny, de mesures urgents per a l’activació
econòmica en matèria d’indústria i energia i altres activitats, en
incomplir l’article 116.2 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears en aplicació de l’article
133.2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears acorda
la retirada del Decret Llei 7/2012 , de 15 de juny, de mesures
urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i
energia i altres activitats, actualment en tramitació
parlamentària.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a paralitzar l’aplicació de la llei actualment en
tramitació en els seus apartats referents a tractament de residus,
fins que no s’hagin encomanat estudis mediambientals
independents que posin en coneixement de l’opinió pública els
efectes per a la salut pública i l’entorn natural de Mallorca de la
incineració anual de 750.000 tones de residus o dels seus
derivats a les instalAlacions de Son Reus.

RGE núm. 7929/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a llicències a grans superfícies. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7930/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a quantia de dietes als òrgans de la
Conselleria de Salut. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7957/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plaga del morrut roig. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 7958/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
congrés estatal sobre educació i immigració (I). (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7959/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
congrés estatal sobre educació i immigració (II). (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7960/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés entre
els nuclis de Son Servera i Cala Millor (I). (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7961/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés entre
els nuclis de Son Servera i Cala Millor (II). (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7962/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés entre
els nuclis de Son Servera i Cala Millor (III). (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 7991/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a relació de locals,
despatxos, oficines i habitatges llogats a Formentera. (Mesa de
24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7992/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a relació de tots els
gerents. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7993/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a relació de
transferències de la CAIB a l'Ajuntament i Consell de
Formentera. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7994/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Hospital de
Formentera. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7995/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Llei de transport
marítim. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7996/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Museu de Formentera.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7997/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments del
president a Formentera. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7998/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques (I). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7999/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques (II). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8000/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques (III). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8001/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques (IV). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8002/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a programa d'atenció
individual (I). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8003/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a programa d'atenció
individual (II). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8004/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a resolucions de grau (I).
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 800512, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló,
diputada no adscrita, relativa a resolucions de grau (II). (Mesa
de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8006/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ajuda econòmica
familiar de dependència. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8007/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a trasllats a centres
assistencials. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8008/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a protocol d'atenció
d'agressions sexuals. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8042/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (I). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8043/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (II). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8044/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (III). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8045/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (IV). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8046/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (V). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8047/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (VI). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8048/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (VII). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 8049/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (VIII). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8050/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
línies (X). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8062/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Terra Santa. (Mesa de 24 d'octubre de
2012).
RGE núm. 8076/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a convenis per al curs 2011-2012. (Mesa de
24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8080/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2011. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8084/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2004. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8085/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2005. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8086/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2006. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8087/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2007. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8088/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2008. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8089/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació
de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei
Balear de Salut el 2009. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 8117/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a promoció turística, 1. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8118/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a promoció turística, 2. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8119/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a promoció turística, 3. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8120/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a promoció turística, 4. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8121/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a promoció turística, 5. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8122/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a promoció turística, 6. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8123/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a informe d'Exceltur, 1. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8124/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a informe d'Exceltur, 2. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8125/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Llei de turisme, 1. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8126/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a Llei de turisme, 2. (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8127/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llei de turisme (I). (Mesa de 24 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 8128/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llei de turisme (II). (Mesa de 24 d'octubre
de 2012).
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Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel maria Oliver i Sagreras.

RGE núm. 8129/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llei de turisme (III). (Mesa de 24
d'octubre de 2012).
RGE núm. 8135/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actes
vandàlics a l'estació de tren. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8136/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a substitució
de màquines de venda de bitllets. (Mesa de 24 d'octubre de
2012).

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

RGE núm. 8140/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (I). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

Quines persones varen assistir a la fira de París, Top Resa?

RGE núm. 8141/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (II). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel maria Oliver i Sagreras.

RGE núm. 8142/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (III). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

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

RGE núm. 8143/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (IV). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8144/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (V). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8145/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (VI). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Acomiadament de personal de residències
Per quins motius s'han acomiadat 19 treballadors o
treballadores de les residències gestionades pel Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

RGE núm. 8146/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (VII). (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8147/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inspeccions de farmàcia (VIII). (Mesa de 24 d'octubre de
2012).
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes llicències a grans superfícies s'han donat durant els
anys 2011 i 2012?

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.
Fira de París, Top Resa (I)
Quin cost total ha tengut l'assistència a la fira de París, Top
Resa?

Palma, a 11 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.

E)

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.

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.

Quantia de dietes al òrgans de la Conselleria de Salut

Congrés estatal sobre Educació i Immigració (II)

Quina ha estat la quantia total de les dietes que ha cobrat o
estan pendents de pagament de cadascuna de les persones que
formen actualment els òrgans administratius de les entitats del
sector públic dependents de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social i de l'ib-salut? (des de l'inici d'aquesta
legislatura fins al 30 de setembre)

En el congrés estatal sobre Educació i Immigració, al qual
contribueix generosament el Govern de les Illes Balears,
quantes ponències hi haurà sobre la integració dels immigrants
a la comunitat lingüística catalana, pròpia de les Illes Balears?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 11 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.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Plaga del morrut roig

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Accés entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor (I)
Quina ha estat la solució donada per la conselleria als
problemes d'accés entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor?

Quines són les mesures que es porten a terme per tal
d'eradicar, en colAlaboració amb els consells insulars, la plaga de
morrut roig/becut vermell a les Illes Balears?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Accés entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor (II)
És la solució donada per la conselleria als problemes d'accés
entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor la solució
definitiva que pensa aplicar la conselleria?

Per quina raó el Govern de les Illes Balears ha despès
160.000 euros per a un congrés estatal sobre Educació i
Immigració?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Accés entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor (III)

quina partida pressupostària, l'any pressupostari i la quantia
aportada?

Quin cost ha tengut la solució donada per la conselleria als
problemes d'accés entre els nuclis de Son Servera i Cala Millor?

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 16 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.
L)

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

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.

Hospital de Formentera

Relació de locals, despatxos, oficines i habitatges llogats a
Formentera

Quins canvis en l'organització s'han produït a l'Hospital de
Formentera a partir de juny de 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Quina relació de locals, despatxos, oficines i habitatges que
té llogats el Govern de les Illes Balears a Formentera
desglossada en cost anual i en l'ús que se'n fa?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

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 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.
Llei de transport marítim
En quin estat es troba a dia d'avui l'elaboració del reglament
per desenvolupar la Llei de transport marítim?

Relació de tots els gerents
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Quina és la relació de tots els gerents de les empreses
públiques del Govern de les Illes Balears, amb el nom complet,
el càrrec i l'adscripció dins l'organització actual de conselleries?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Q)

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.

N)

Museu de Formentera

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 quin estat es troba a dia d'avui el projecte de Museu de
Formentera?

Relació de transferències de la CAIB a l'Ajuntament i Consell
de Formentera
Quina relació de transferències de la CAIB a l'Ajuntament
i Consell Insular de Formentera fetes dins el 2011 i el 2012 fins
a l'1 d'octubre, detallant el concepte, si són finalistes, a càrrec de

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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

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.

Desplaçaments del president a Formentera

Llistes d'espera quirúrgiques (III)

Relació de despeses efectuades per tots els conceptes en
ocasió dels desplaçaments del Sr. President del Govern de les
Illes Balears a Formentera a partir de juny de 2011.

Quina és la situació de la llista d'espera a Menorca per a
intervencions quirúrgiques a data d'1 d'octubre de 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

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 quirúrgiques (IV)

Llistes d'espera quirúrgiques (I)
Quina és la situació de la llista d'espera a Mallorca per a
intervencions quirúrgiques a data d'1 d'octubre de 2012?

Quina és la situació de la llista d'espera a Formentera per a
intervencions quirúrgiques a data d'1 d'octubre de 2012?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

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

Llistes d'espera quirúrgiques (II)
Quina és la situació de la llista d'espera a Eivissa per a
intervencions quirúrgiques a data d'1 d'octubre de 2012?

Quantes resolucions del Programa d'atenció individual s'han
signat des de l'1 de juliol de 2011?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes resolucions del Programa d'atenció individual s'han
signat des de l'1 de juliol de 2011 a Formentera?

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

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

Quin és el nombre de pacients de Formentera traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicau-ne el motiu del trasllat.
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Resolucions de grau (I)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes resolucions de grau s'han signat des de l'1 de juliol
de 2011?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

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

Quines accions ha portat a terme la Conselleria de Salut per
millorar el protocol d'atenció en els casos d'agressions sexuals?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

Resolucions de grau (II)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes resolucions de grau s'han signat des de l'1 de juliol
de 2011 a Formentera?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

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

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

Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de gener de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Ajuda econòmica familiar de dependència
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència des de l'1 de juliol de 2011?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Usuaris de línies (II)
Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de febrer de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.
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Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Usuaris de línies (III)
Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de març de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Usuaris de línies (VI)
Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de juny de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Usuaris de línies (IV)
Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes d'abril de 2012? Indicau-los per línies de
ferrocarril i metro.

AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Usuaris de línies (VII)
Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de juliol de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AI)

Usuaris de línies (VIII)

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 d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes d'agost de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.

Usuaris de línies (V)
Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de maig de 2012? Indicau-los per línies
de ferrocarril i metro.

Palma, a 17 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.

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

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

Usuaris de línies (IX)

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut

Quants d'usuaris ha comptabilitat SFM a les diferents
existents durant el mes de setembre de 2012? Indicau-los per
línies de ferrocarril i metro.
Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2010, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.
Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Terra Santa
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears fins ara en referència a la pretensió d'establir un parc
temàtic a Mallorca sobre Terra Santa?
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Convenis per al curs 2011-2012
Confia el Sr. Conseller de signar dins enguany els convenis
sobre abandonament escolar per al Pla integral d'aprenentatge
en llengües estrangeres i per al programa "Leer es aprender",
tots ells per al curs 2011-2012?
Palma, a 18 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2011
Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2011, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.
Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2004
Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2004, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.
Palma, a 19 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.

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

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

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2005

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2008

Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2011, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.

Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2008, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.

Palma, a 19 d'octubre de 2005.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2006

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2009

Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2006, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.

Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2009, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.

Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Facturació de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al
Servei Balear de Salut el 2007
Facturació de l'oficina de farmàcia de la qual és titular i
propietari el Sr. José Ramón Bauzá Díaz al Servei Balear de
Salut, de l'any 2007, amb les dades de l'import econòmic, el
nombre de receptes i el nombre d'envasos.
Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Promoció turística, 1
Quines actuacions s'han iniciat i quines es té previst iniciar
per fomentar el turisme d'esport?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Promoció turística, 5

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines actuacions s'han iniciat i quines es té previst iniciar
per fomentar el turisme gastronòmic?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Promoció turística, 2
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines actuacions s'han iniciat i quines es té previst iniciar
per fomentar el turisme nàutic?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Promoció turística, 6

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quines actuacions s'han iniciat i quines es té previst iniciar
per fomentar el turisme ornitològic?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

Promoció turística, 3
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines actuacions s'han iniciat i quines es té previst iniciar
per fomentar el turisme de natura?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Informe d'Exceltur, 1

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme i Esports
l'estudi Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de los
Destinos Turísticos Españoles del primer quadrimestre de
2012?

Promoció turística, 4
Quines actuacions s'han iniciat i quines es té previst iniciar
per fomentar el turisme cultural?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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 conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Informe d'Exceltur, 2
No creu el conseller de Turisme i Esports que, atesa la
rendibilitat econòmica i d'ocupació que obtenen els allotjaments
hotelers en comparació amb la rendibilitat que s'obté de
l'allotjament en habitatges de vacances, des del Govern s'han
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Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

d'establir les mesures necessàries per impulsar més el turisme
hotelers que el residencial?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Llei de turisme, 1
Quina opinió li mereix al conseller de Turisme i Esports
l'informe elaborat per la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori sobre l'avantprojecte de Llei general
turística?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Llei de turisme, 2
Quina opinió li mereix al conseller de Turisme i Esports que
la Llei de turisme permeti dispenses en matèria urbanística quan
estan expressament prohibides per la legislació bàsica estatal?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Llei de turisme, 1
Quina opinió li mereix al conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori que la Llei de turisme permeti dispenses en
matèria urbanística quan estan expressament prohibides per la
legislació bàsica estatal?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Llei de turisme, 2
Realment pensa que la Llei de turisme serà beneficiosa per
a l'economia de les Illes Balears, especialment per a l'agricultura
i, en cas afirmatiu, en quin sentit?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Llei de turisme, 3
Creu que la Llei de turisme tendrà efectes beneficiosos sobre
el territori i el medi ambient de les Illes Balears i, en cas
afirmatiu, en quin sentit?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.
Actes vandàlics a l'estació de tren
A quins actes es refereix l'escrit que sota el títol "SFM
informa" es refereix a accions vandàliques sobre les màquines
de venda de bitllets que s'han hagut de retirar a l'estació
intermodal?
Palma, a 22 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.

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.

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

Substitució de màquines de venda de bitllets

Inspeccions de farmàcia (III)

Quan pensen substituir les màquines de venda de bitllets de
l'SFM que a causa d'accions vandàliques s'han hagut de retirar
a l'estació intermodal?

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant el nombre d'inspeccions, el nombre
d'expedients d'infracció i el nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2009?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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

Inspeccions de farmàcia (I)
Inspeccions de farmàcia (IV)
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant el nombre d'inspeccions, el nombre
d'expedients d'infracció i el nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2007?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant el nombre d'inspeccions, el nombre
d'expedients d'infracció i el nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2010?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.

Inspeccions de farmàcia (II)
Inspeccions de farmàcia (I)
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant el nombre d'inspeccions, el nombre
d'expedients d'infracció i el nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2008?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant el nombre d'inspeccions, el nombre
d'expedients d'infracció i el nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2011?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Inspeccions de farmàcia (VI)
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant el nombre d'inspeccions, el nombre
d'expedients d'infracció i el nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2012?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8131/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compatibilitat del president del Govern de les Illes Balears.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 24 d'octubre
de 2012).
RGE núm. 8132/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a liberalització comercial. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8138/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adhesió al fons de liquiditat autonòmic. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 24 d'octubre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Inspeccions de farmàcia (VII)
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a
l'oficina de farmàcia de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz des de l'any 1999 fins a l'actualitat,
especificant la data concreta de cada inspecció?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 8148/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a rescat. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8207/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a PGE 2013. (Mesa de 24 d'octubre de
2012).
RGE núm. 8208/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a sector del comerç de les Illes Balears.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8212/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a control dels accessos del Servei Ferroviari de Mallorca.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).

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

RGE núm. 8213/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Open
Days. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8214/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Any
Juníper Serra. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

Inspeccions de farmàcia (VIII)
Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a
l'oficina de farmàcia de la qual és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz des de l'any 1999 fins a l'actualitat,
especificant les infraccions trobades i les seves sancions, si n'hi
havia?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

RGE núm. 8215/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Centre d'interpretació de l'esport. (Mesa de 24 d'octubre de
2012).
RGE núm. 8216/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a necessitats de finançament d'empreses i emprenedors
a les Illes Balears. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 8217/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oportunitats en matèria d'ocupació a nivell europeu. (Mesa
de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de la nova Llei de coordinació de policies locals
de les Illes Balears. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum
de turisme i esport. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8220/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment de la generació de biomassa a l'illa d'Eivissa.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8221/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència sectorial d'agricultura i desenvolupament rural.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8228/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret
92/1997. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8229/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Hospital
d'Inca. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Compatibilitat del president del Govern de les Illes Balears
Considera el Sr. Conseller d'Administracions Públiques que,
atès l'acord proposat per vostè al Consell de Govern el 19
d'octubre de 2012, el president del Govern de les Illes Balears
és compatible amb el càrrec que ocupa?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

RGE núm. 8230/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dret a la maternitat. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8231/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Centre de
salut de Sant Josep. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

Creu, Sr. Vicepresident del Govern, que amb el decret llei
que adapta les Illes Balears als mínims que estableixen les
normes estatals en matèria de liberalització comercial, aprovat
el 19 d'octubre, es millorarà la situació del sector del comerç a
les Illes Balears?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

RGE núm. 8232/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversió mitjana estatal. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8233/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8238/12, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a Llei de finançament
dels consells insulars. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Adhesió al Fons de Liquiditat Autonòmic
Quines raons han motivat que el Govern d'adhereixi al Fons
de Liquiditat Autonòmic?
Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Control d'accessos del Servei Ferroviari de Mallorca

D)

En quina situació es troba el sistema de control i accessos
del Servei Ferroviari de Mallorca?

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.

Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Rescat
Quines conseqüències tendrà el rescat solAlicitat pel Govern
de les Illes Balears?

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

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

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

Quina ha estat la implicació del Govern en la jornada sobre
projectes europeus, innovació i empresa a les Illes Balears,
organitzada amb motiu dels Open Days?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

PGE 2013
Quines gestions ha fet el Govern de les Illes Balears per
millorar les aportacions dels pressuposts generals de l'Estat
2013 a les Illes Balears?

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

Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Any Juníper Serra
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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions té previst dur a terme el Govern de les
Illes Balears com a conseqüència de l'Any Juníper Serra?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Sector del comerç a les Illes Balears
Atendrà el Sr. President les demandes del sector comercial
de les Illes Balears?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

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

G)

Centre d'interpretació de l'esport

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.

Què suposarà per a l'esport de les Illes Balears la
inauguració del Centre d'interpretació de l'esport que recentment
es va celebrar?
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Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

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

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.
Fòrum de turisme i esport
Quina valoració fa el Govern del I Fòrum de turisme i esport
de les Illes Balears?

Necessitats de finançament d'empreses i emprenedors a les Illes
Balears
Quines iniciatives impulsa el Govern de les Illes Balears per
detectar les necessitats de finançament de les empreses i dels
emprenedors de les Balears en aplicació de les directrius
comunitàries sobre ajuts estatals i capital risc?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

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

L)

Foment de la generació de biomassa a l'illa d'Eivissa

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.

Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears en matèria de foment de generació de biomassa a l'illa
d'Eivissa?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

Oportunitats en matèria d'ocupació a nivell europeu
Quines oportunitats ofereix el Govern de les Illes Balears a
través del SOIB en matèria d'ocupació a nivell europeu?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Avantprojecte de la nova Llei de coordinació de policies locals
de les Illes Balears
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de l'esborrany de l'avantprojecte de la nova Llei de coordinació
de policies locals a les Illes Balears?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Conferència sectorial d'agricultura i desenvolupament rural
Quina valoració fa el conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori de la darrera conferència sectorial d'agricultura i
desenvolupament rural celebrada a Madrid el passat 15
d'octubre?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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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, 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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Decret 92/1997

Centre de salut de Sant Josep

Per quina raó la comunitat educativa de les Illes Balears s'ha
hagut d'assabentar pel canal privat de televisió Intereconomía de
les seves intencions vers el Decret 92/1997, conegut per decret
de mínims?

En quina data té previst la Conselleria de Salut obrir als
usuaris el nou centre de salut de Sant Josep?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Inversió mitjana estatal
Sr. president del Govern, pot confirmar que la inversió del
Govern d'Espanya als pressuposts generals de l'Estat arribarà a
la mitjana estatal?

Com valora el Sr. Conseller de Salut l'Hospital d'Inca?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 23 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.
V)
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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.
Tancament d'hospitals

Dret a la maternitat
Pensa el Sr. Conseller de Salut que el dret a decidir sobre la
seva maternitat està garantir a la nostra comunitat?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, durant el
seu viatge a Etiòpia ha decidit si tancarà els hospitals Joan
March i General?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Llei de finançament dels consells insulars
Sr. Vicepresident, quan pensa aprovar la nova Llei de
finançament dels consells insulars?
Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8099/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, a favor de l'autogovern i del dret de
decidir dels pobles. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
A favor de l'autogovern i del dret de decidir dels pobles
El govern actual de l’Estat espanyol, atiat pels sectors més
jacobins del nacionalisme espanyol, ha posat en marxa un
procés recentralitzador que pretén buidar progressivament de
competències les comunitats autònomes i eliminar la diversitat
cultural i nacional existent. El marc de la crisi econòmica i
social, i la crisi de deute que afecta les administracions
públiques, ha exacerbat les pulsions centralistes de les
institucions de l’Estat, que pretenen carregar els esforços de
reducció del dèficit públic damunt les comunitats autònomes
(amb efectes nefasts per a l’estat del benestar, ja que les
comunitats autònomes presten els serveis públics bàsics de
sanitat, educació i serveis socials).

A més, el sistema de finançament actualment en vigor ha
demostrat que no és capaç de regular d’una manera justa i
equitativa el flux i el repartiment dels fons públics entre els
diferents territoris de l’Estat. Les Illes Balears som els més
perjudicats per aquest sistema (balança fiscal negativa del 14%
del PIB), que també perjudica Catalunya (-9% del PIB) i el País
Valencià (-6% del PIB).
Davant les dificultats de finançament de les comunitats
autònomes i les dificultats d’aquestes per mantenir els serveis
públics bàsics de l’estat del benestar, i davant els intents de
recentralització del Regne d’Espanya per part de les classes
dirigents espanyoles de l’Estat, una part important de la
població (especialment d’aquells territoris amb trets nacionals
propis) està prenent consciència de la necessitat que la
ciutadania exerceixi la capacitat de decidir per tal de protegir les
administracions més properes als ciutadans i que gestionen els
serveis públics més sensibles, i per tal de protegir la diversitat
cultural i nacional.
En aquest context, el poble de Catalunya ha iniciat un procés
que té com a objectiu dotar l’administració catalana
d’estructures d’estat. L’11 de setembre centenars de milers de
persones es manifestaren massivament als carrers cèntrics de
Barcelona per reclamar l’autodeterminació sota el lema
“Catalunya, nou estat d’Europa”. De manera democràtica i
pacífica, es va voler fer evident un sentiment nacional
inqüestionable, històricament arrelat, i una clara reivindicació
social davant una la situació econòmica, social i cultural.
Lamentablement, des d’aleshores ençà, s’han fet
declaracions i expressat opinions, tant a títol personal com
institucional, que qüestionen i en els pitjors dels casos ataquen
el dret a decidir, les consultes populars i el dret a
l'autodeterminació que tenen els pobles.
Des de les Illes Balears, ens cal expressar i exigir clarament
respecte a l’autogovern i a tot procés democràtic i pacífic
construït des de la voluntat popular. I no només per l’afinitat
cultural i històrica que ens uneix amb Catalunya, sinó perquè el
nostre país, que té condició inqüestionable de nacionalitat, pot
esgrimir tants o més motius d’injustícia i discriminació
econòmica, fiscal, social i cultural.
D’altra banda, cal recordar que el nostre Estatut
d’Autonomia actualment en vigor estableix la competència de
la comunitat autònoma per a la celebració de consultes populars.
Aquesta competència encara no ha estat desenvolupada.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds
-Entesa i Més per Menorca proposa els següents
Acords
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja els intents
recentralitzadors per part de l’Administració central de l’Estat,
i reafirma la voluntat de continuar exercint l’autogovern de les
Illes Balears de forma plena.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que les comunitats
autònomes són les administracions que presten els serveis
públics bàsics, i per tant han de disposar de la capacitat de
decisió i la capacitat financera adequades amb l’objectiu de
salvaguardar l’estat del benestar.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
arbitrar els mecanismes legals i polítics oportuns perquè les
societats civils i les institucions dels diferents pobles que
integren l’Estat puguin fomentar i celebrar consultes populars
de caràcter vinculant sobre totes aquelles matèries que
considerin oportunes, i perquè puguin concretar l’exercici del
dret de decidir.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar l’Estatut d’Autonomia per regular la
competència de celebració de consultes populars.
5. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el poble de les
Illes Balears té el dret de decidir lliurement sobre el seu futur
com a comunitat política, i no renuncia a exercir aquest dret en
el moment que així ho determini la voluntat popular expressada
democràticament i pacíficament.
6. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu respecte
absolut pels processos democràtics i pacífics que qualsevol
poble pugui posar en marxa per exercir el seu dret de decidir.
Palma, a 19 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 8012/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a incrementar inversions per a les Illes Balears en els
pressuposts generals de l'Estat, amb tramitació pel
procediment d'urgència davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8058/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuts a l'adquisició de llibres de text, amb tramitació
pel procediment d'urgència davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8059/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversió en la climatització del Museu de Menorca,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8060/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectius i programes d'actuació del Servei
d'Inspecció Laboral a les Illes Balears, amb tramitació davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8061/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a serveis especials per als funcionaris interins, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8079/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a enfortiment dels bancs d'aliments i el manteniment
del programa europeu d'ajuda alimentària a les persones
necessitades, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 8107/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al petit i mitjà comerç, amb tramitació davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

RGE núm. 7912/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a selecció de funcionaris interins, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7919/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centre d'educació infantil i primària Pere Garau a
Son Macià, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
RGE núm. 7952/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del Reglament de circulació aèria per
facilitar la circulació dels vehicles d'emergències a l'Aeroport
d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).
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Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Selecció de funcionaris interins

RGE núm. 7953/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa
i l'exclusió social, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 24 d'octubre de
2012).
RGE núm. 8011/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució de la partida destinada a l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 24 d'octubre de 2012).

El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s’aprova el
procediment de selecció de personal funcionari interí al servei
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, regula els sistemes de selecció d’aquest personal, per
mitjà de borses, que s’inicià a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears l’any 2005, amb l’aprovació del
Decret 68/2005, de 24 de juny.
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Aquest sistema va suposar un avanç quant a la gestió del
personal funcionari interí, ja que es va establir un procediment
ordinari per a la formació de borses generals lligades als
sistemes selectius de personal funcionari de carrera, que es
mantenen amb la regulació que actualment fa l’esmentat Decret
30/2009.

convocatòria pública de selecció a la qual poder presentar-se per
assolir la condició de funcionari de carrera o per incorporar-se
a una nova borsa de personal interí.

La preocupació dels gestors de funció pública envers la
regulació dels procediments de selecció del personal funcionari
interí ha estat lligada a la necessitat d’agilitar i de fer més eficaç
la gestió de les borses sota criteris de celeritat i d’eficiència,
respectant, com no pot ser d’una altra manera, els principis
d’igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat.

Proposició no de llei

Així les coses, la regulació vigent estableix que, com a regla
general, el personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
s’ha de seleccionar mitjançant un sistema de borses de persones
aspirants provinents d’haver superat alguna prova o exercici en
una convocatòria pública de selecció, de les quals és preferent
la borsa posterior sobre l’anterior. Aquesta borsa preferent té la
consideració de borsa activa i únicament poden ser cridades per
a una oferta les persones en situació de disponible d’aquesta
borsa. Una vegada exhaurida aquesta borsa activa perquè totes
les persones que en formen part estan en situació de no
disponible o perquè han estat excloses per alguna causa prevista
en aquest decret, s’ha de reactivar la borsa anterior, fins al límit
de vigència de tres anys, que estableix l’article 12 del citat
Decret 3/2009.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que dugui a terme les modificacions
reglamentàries que calguin per eliminar el termini màxim de
vigència de les borses que actualment estan actives per a la
selecció de personal funcionari interí, activant, si és necessari,
totes aquelles que hagin pogut quedar afectades per la previsió
de l’article 12 del Decret 30/2009, que s’haguessin format a
partir de les darreres convocatòries selectives de personal
funcionari de carrera, per a cada un dels cossos, escales, o
especialitats, convocades en els darrers anys.
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

L’esmentat article 12 diu: "Les borses de personal funcionari
interí tenen una vigència màxima de tres anys des que es
publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un cop hagi
transcorregut aquest període de temps les borses en perden la
vigència i no es poden reactivar. Aquest fet s’ha d’anunciar en
la pàgina web del Govern de les Illes Balears."

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'Educació, Cultura
i Esports.
Centre d'educació infantil i primària "Pere Garau" a Son Macià

Aquesta limitació temporal de les borses únicament té sentit
si es compleixen les previsions establertes tant a l’EBEP om a
la legislació autonòmica de funció pública, que preveuen
l'obligatorietat de dur a terme una oferta pública d’ocupació
anual.
En la situació actual, en què han quedat suspeses les ofertes
públiques d’ocupació i no es du a terme cap convocatòria de
selecció de personal funcionari, aquesta limitació temporal no
només perd tot el seu sentit, sinó que esdevé contrària als
principis d’eficàcia i eficiència en la gestió de la selecció del
personal funcionari interí, suposa una minva en la garantia dels
principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat que ha de
regir la selecció del personal funcionari interí i deixa en una
situació d’absoluta desprotecció a aquells funcionaris interins
que dia a dia perden el seu lloc de feina. Fruit de l’actual
política de personal del Govern, i que, com a mínim, tenien
assegurat que recuperaven la seva posició dins la borsa i, per
tant, conservaven una expectativa de tornar prestar serveis a
l’Administració, en el moment en què les circumstàncies ho
facin possible.
Si s’aplica el termini establert a l’article 12 del Decret
30/2012, a les borses formades com a conseqüència de les
darreres convocatòries de selecció de personal funcionari de
carrera, el personal interí que cessi en el seu lloc de feina perd
tota opció a tornar a fer feina, tant pel fet que la seva borsa
queda desactivada com pel fet que tampoc no es du a terme cap

Des de l'any 2001 la comunitat educativa de Son Macià
(Manacor) reivindica la necessitat d'ampliació del centre públic
d'educació infantil i primària “Pere Garau”. Es justifica aquesta
demanda per les pèssimes condicions que han de suportar tant
docents com alumnat.
Estam parlant d'un centre construït fa trenta anys amb un
projecte edificatori poc funcional: els nins han de sortir de
l'edifici per anar al bany, uns banys insuficients (4 en total) que
no estan adaptats a l'alçada dels nins i nines. Hi ha barreres
arquitectòniques que incompleixen la normativa. Aules
comunicades amb una sola porta d’entrada i sortida que
impedeix la normal activitat pedagògica i de seguretat. Manca
d'espais per guardar el material pedagògic i de neteja (que estan
a la vista). Aules prefabricades que utilitzen tant nins d'infantil
com de primària amb barreres arquitectòniques i un evident
deteriorament que ha anat degradant-se durant tot aquest temps.
Un mòdul prefabricat està situat sobre una fossa sèptica que
produeix olors i moscards.
Per tant, podem afirmar que el CEIP Mestre Pere Garau de
Son Macià de Manacor es troba en pèssimes condicions
estructurals i higiènicosanitaries que posen en perill l'alumnat
i que condicionen l'activitat docent tot i que l'equip de mestres
supera cada dia aquestes dificultats amb una gran dedicació i
professionalitat.
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És evident que Son Macià necessita una nova escola que
pugui garantir la seguretat dels infants , així com oferir la
mateixa qualitat educativa i d'instalAlacions que gaudeixen els
nins i les nines escolaritzats en altres centres de l'illa de
Mallorca.
Amb data d'11 de gener de 2010 l'Ajuntament de Manacor
aprovà una moció per demanar al Govern que habiliti dins el
pressupost de 2010 una partida pressupostària per iniciar la
reforma integral d'aquest centre o la construcció d'una nova
escola, una reclamació que té el suport de tots els partits polítics
del consistori.
Amb data de 25 de febrer de 2010, la Comissió de Cultura,
Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears va aprovar
per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm 15459/09 que
insta el Govern de les Illes Balears a iniciar dins l'any 2010 els
tràmits necessaris per tal de començar dins l'any següent, en el
2011, la reforma o la construcció de l'escola “Pere Garau” de
Son Macià, a Manacor. A data d'avui, aquesta proposició no s'ha
executat. L'any 2011 va ser un any electoral, amb un govern en
minoria que no pogué aprovar els pressuposts, i el nou govern,
format amb posterioritat sorgit de les eleccions autonòmiques,
no va complir amb el manament provinent de l'anterior
legislatura.
Així, ha passat el temps i, pels motius abans esmentats,
aquest equipament docent no s'ha realitzat, motiu pel qual la
comunitat educativa del Centre “Pere Garau” encara està
esperant que es doni compliment a l'acordat per l'Ajuntament de
Manacor i pel Parlament de les Illes Balears. És a dir, espera la
solució definitiva dels problemes estructurals del vell edifici i
de la manca d'uns espais en condicions que donin cabuda i
seguretat als infants escolaritzats en aquest centre d'entre 3 i 12
anys.
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Modificació del Reglament de circulació aèria per facilitar la
circulació dels vehicles d'emergències a l'aeroport d'Eivissa
Exposició de motius
El passat 31 de juliol de 2011 va entrar en vigor l’esmena
1/2011 de Reglament de Circulació Aèria (RCA).
Entre d’altres, va modificar el punt 4.5.14.7.1 que permetia
autoritzar una aeronau a aterrar i enlairar-se des de les diferents
interseccions que hi ha entre la via d’accés a pista i la mateixa
pista pel 4.5.9.6.1. Aquesta modificació no suposa gaire
problema per a l’aviació comercial o privada, però sí que en
suposa per als diferents mitjans d’emergència amb base a
l’aeroport d’Eivissa: l’helicòpter i l’avió d’incendis i
l’helicòpter ambulància.
Així, des de dia 31/07/2011 tant l’avió d’extinció com els
dos helicòpters han de desplaçar-se fins a la capçalera de pista
per poder enlairar-se i, en cas d’haver-hi avions fent cua, l’han
de guardar. Això ha causat que un servei d’emergència hagi
hagut d’arribar a esperar fins a quinze minuts per enlairar-se. Si
tenim en compte que tant un incendi com una emergència
mèdica requereixen una actuació immediata, moltes vegades un
parell de minuts poden ser vitals.
No sembla lògic que els vehicles d’emergències hagin de
guardar torn quan hi ha d’altres aeronaus esperant per
enlairar-se, tenint en compte, precisament, la seva condició de
vehicles d’emergències i les circumstàncies a què hem fet
referència en el paràgraf anterior.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar durant aquest exercici la reforma o la nova
construcció del centre d'educació infantil i primària “Pere
Garau” de Son Macià (Manacor).
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè es posi en contacte amb AENA i negociï
l’aplicació correcta del Reglament de Circulació Aèria
–especialment el punt 4.5.9.6.2- per aconseguir que els vehicles
d’emergències puguin sortir amb la prioritat que els pertoca.
Palma, a 11 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

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.
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Mesures per lluitar contra l'augment de la pobresa i l'exclusió
social
La profunditat de la crisi econòmica que estam vivint
exigeix noves respostes. El risc d'exclusió social és cada dia
major. L'augment de l'atur ha provocat un creixent nombre de
llars que no tenen cap tipus d'ingrés. A aquest procés s'ha
d'afegir la consolidació de la reducció i l'esgotament de les
ajudes de protecció social, així com la prestació per atur i les
rendes mínimes d'inserció.
Fins ara, totes les mesures adoptades pel Govern han anat
dirigides a satisfer les necessitats dels mercats, de les entitats
financeres o de les empreses, mentre que el ciutadà ha assistit
impotent a retalls dels seus drets i prestacions i a suportar els
efectes negatius d'aquesta crisi.
En efecte, són els serveis socials públics els que han de
garantir, per dret, el suport a persones que ho necessiten. I a
redoblar els esforços en situacions crítiques, com la que estam
passant. D'altra banda, en tan sols uns mesos, el Govern ha dut
a terme un retall brutal i indiscriminat amb greus repercussions
en l'accés i la qualitat dels serveis bàsics com la sanitat,
l'educació i les polítiques socials, debilitant encara més la
cohesió social en el nostre país.
El Grup Parlamentari Socialista considera que és la nostra
obligació oferir solucions per evitar que la fractura social que
aquesta situació ha originat sigui cada dia més gran.
És necessari articular mesures que puguin contribuir de
manera immediata a palAliar els efectes que la crisi econòmica
té entre les persones més desfavorides i els colAlectius que es
troben en una situació de major vulnerabilitat, sobretot reforçant
l'atenció directa a aquestes persones i potenciant els serveis a
què la ciutadania acudeix en primer lloc per obtenir informació
i atenció sociolaboral.
Aquesta atenció es realitza majoritàriament mitjançant els
serveis socials municipals i les organitzacions del Tercer Sector,
donat que son les més properes a la ciutadania i a la seva
realitat. Tant ajuntaments com organitzacions han demostrat al
llarg del temps la seva capacitat per arribar a qui més ho
necessita. Bona prova d'això és que, en els darrers mesos, s'ha
incrementat visiblement la seva demanda d'atenció. Per tant, en
un moments com aquests que estam vivint, tant els municipis
com les ONG necessiten de més recursos que els permetin
donar atenció a aquesta situació de manera més eficient.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a crear un Fons Estatal d'Emergència per a les famílies en
situació de pobresa i exclusió social, amb una dotació total per
al 2013 de 1.000 milions d'euros que permeti:
1. Dotar els ajuntaments de nous fons, tant per al finançament
de les despeses corrents que ocasioni la prestació de serveis
educatius, de serveis a les persones amb discapacitat i en
situació de dependència derivats de les prestacions de serveis
socials i de promoció i reinserció social, així com per als
programes específics d'inclusió social, especialment augmentant
l'eficàcia del suport a la infància i millorant l'ocupació dels
grups vulnerables.
2. Incrementar els recursos destinats al tercer sector, mitjançant
una convocatòria extraordinària de subvencions per
l'enfortiment de les polítiques d’ inclusió social, per tal que
financiïn programes d'integració laboral de les persones en risc
d'exclusió social i programes de lluita contra la pobresa, és a dir,
programes d'inclusió activa que combinin l'activació per
l'ocupació amb una adequada cobertura de rendes i l'accés als
serveis de qualitat.
3. Complementar, en concertació amb les comunitats
autònomes, els recursos que aquestes destinen a les rendes
mínimes.
Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Educació, Cultura
i Esports.
Execució de la partida destinada a l'Escola Oficial d'Idiomes
d'Eivissa
Exposició de motius

Igualment, per aconseguir una lluita real contra la pobresa
i davant l'increment del nombre de beneficiaris de les rendes
mínimes d'inserció és necessari el suport pressupostari de l'Estat
i les comunitats autònomes per poder fer front a l'increment
d'aquesta demanda, així com perquè es puguin fer front i es
resolguin les dificultats de la seva tramitació i resolució. Aquest
sistema de protecció bàsica, per si sol no és suficients, però
sense ell la lluita contra la pobresa no és real.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Atenent el fet que potenciar el turisme a les Illes Balears és
de vital importància, pel fet que la principal indústria al nostre
país és, efectivament, la turística. Les mesures que es prenguin
per potenciar-la, doncs, hauran de redundar, al cap i a la fi, en
bé del nostre sistema econòmic en general.
Atenent que la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, per la
qual s’aprova l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, Llei
Orgànica 1/2007 de 21 de febrer, estableix que el turisme és
competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Per aquesta raó es transferiren les competències en
turisme pel Reial Decret 3401/1983, de 23 de novembre.
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Atenent que la Llei 30/1998 de 29 de juliol, de règim
especial de les Illes Balears, estableix al seu article 9, que
atenent el caràcter estratègic del turisme a l’economia de les
Illes Balears i la seva repercussió en l’ocupació, es prestarà
especial atenció al seu foment i desenvolupament. A tals efectes
els incentius en la inversió en el sector s’orientaran
preferentment a la seva reestructuració i modernització, així
com a la promoció. Així mateix, es prestarà especial atenció a
la formació tècnicoprofessional, impulsant l’ensenyament
d’idiomes.
El 23 de desembre de 2010 se signà un conveni de
cooperació entre l’Institut del Turisme d’Espanya i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a la finançació de diverses
estructures turístiques.
Entre els elements a finançar, a l’illa d’Eivissa, s’hi compta
l’Escola Oficial d’Idiomes i un centre d’Hostaleria, amb una
inversió de 2.300.000 euros.
El termini d’execució és de quaranta mesos a partir de la
signatura del conveni. És a dir, s’ha d’executar abans de mitjan
2014.
Actualment l’EOI d’Eivissa es troba saturada, i les
instalAlacions de l’IES Sa Blanca Dona resulten insuficient per
poder atendre bona part de la demanda existent per a la
formació en idiomes. Les llistes d’espera han augmentat en un
450% i la matrícula actual és de 1.500 alumnes. En l’actual
ubicació, l’EOI queda molt lluny de poder atendre la demanda.
Previsiblement, amb l’actual demanda de formació en
idiomes, la situació encara s’anirà agreujant.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
Incrementar inversions per a les Illes Balears en els pressuposts
generals de l'Estat
Motivació del procediment d'urgència: L'avançat estat de
tramitació dels pressuposts generals de l'Estat obliga a tractar de
forma urgent aquesta iniciativa, amb la finalitat d'aconseguir un
posicionament unànime de la cambra autonòmica abans que
finalitzi el termini per introduir canvis als esmentats
pressuposts.
Una vegada que el Grup Socialista ha analitzat els
pressuposts generals de l’Estat per a l’exercici 2013 i vist que
la inversió prevista per a les Illes Balears és de 78.717.770
euros.
Atès que l’aportació per a les Illes Balears en l’exercici 2012
va ser de 143.254.040 euros i en el 2011 va ser de 183.410.070
euros; el que representa una reducció de les inversions de l’Estat
Espanyol a les Illes Balears del 45,1%, respecte dels pressuposts
de l’any 2012, i d’un 57,08% respecte de l’any 2011.
Donat que la inversió a les Illes Balears representa tan sols
el 0,7% del conjunt de la inversió establerta als pressuposts
generals, quan la població de les Illes Balears és superior al 2%
de la població total de l’Estat espanyol, cosa acaba provocant
que la inversió per càpita a la nostra comunitat autònoma se
situï en 70,72 euros per habitant, front a una mitjana nacional de
225,53 euros per habitant.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a executar la partida destinada a l’Escola Oficial
d’Idiomes d’Eivissa, dins el termini previst en el conveni de
quaranta mesos des de la signatura d'aquest.

Davant les evidents desigualtats produïdes, entre els
ciutadans de les diferents comunitats autònomes i atès que són
les Illes Balears la comunitat autònoma més castigada en el
projecte de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013, el
Grup Socialista presenta la següent

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a buscar mentrestant una ubicació, en les condicions
necessàries per desenvolupar l’activitat acadèmica, per a
l’Escola Oficial d’Idiomes a Eivissa.

Proposició no de llei

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formar, conjuntament amb el Consell Insular
d’Eivissa i l’Escola Oficial d’Idiomes, una mesa, de forma
immediata, per buscar aquesta ubicació provisional per a
l’Escola Oficial d’Idiomes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer totes les gestions que estiguin al seu abast perquè
al llarg de la tramitació dels pressuposts generals de l'Estat
s'incrementin les inversions establertes per a les Illes Balears
fins a situar-se en la mitjana amb una inversió per càpita de
225,53 euros.

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el Projecte de llei
dels pressuposts generals de l'Estat per a l'exercici 2013.

Palma, a 15 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

H)

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

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'Educació, Cultura
i Esports.

Ajuts a l'adquisició de llibres de text

Inversió en la climatització del Museu de Menorca

Motivació del procediment d'urgència: Atès que en aquest
principi de curs moltes famílies han tingut dificultats per
adquirir els llibres de text necessaris per a l'educació dels seus
fills i que, en alguns casos, encara no ho han pogut fer perquè a
causa de la crisi econòmica els pares no tenen feina ni ingressos
per fer front a totes els despeses del principi de curs dels seus
fills, cosa que significa una desigualtat manifesta entre
l'alumnat, es demana la urgència en la tramitació de la PNL.

Exposició de motius
La climatització és l’element més important en matèria de
conservació preventiva en els centres que custodien béns
mobles del patrimoni històric.
El Museu de Menorca és de titularitat estatal i de gestió de
la comunitat autònoma. La gestió d’aquest centre va ser
encomanada al Consell Insular de Menorca l’any 2011.

Exposició de motius
Aquest principi de curs la Conselleria d’Educació, Cultura
i Universitats ha reduït l’aportació dels ajuts per al programa de
reutilització de llibres de text.
Això, juntament amb la recent pujada de l’IVA per al
material escolar, dificulta a l’alumnat que procedeix de famílies
amb greus problemes econòmics, la possibilitat d’adquirir tant
els llibres com el material escolar.
Des dels centres escolars i a través de les APIMAS s’està
intentant palAliar aquestes circumstàncies organitzant accions
com l’intercanvi de llibres o la recollida de material escolar. Tot
això malgrat la conselleria encara ens deu la partida del passat
exercici.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

A causa de les diferències de criteri entre el Ministeri i la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sobre si és qüestió de
manteniment o d'inversió, fa anys que l’esmentat museu té
avariat el sistema de climatització. Aquesta circumstància afecta
no només els visitants i els treballadors, sinó també els fons que
té allotjats.
Fa dos anys es va redactar un informe tècnic de la situació
d’alguns objectes la integritat dels quals es veia compromesa a
causa de l’oxidació o a la proliferació de microorganismes
provocats per la humitat i les altes temperatures de l’estiu.
Finalment el Ministeri de Cultura va habilitar una partida per
a la redacció del projecte i començar les obres. Un projecte que
contemplava, a més de la climatització, altres obres
complementàries com la renovació de les instalAlacions
elèctriques i d'ilAluminació. Ara, aquest projecte ja té la llicència
municipal i el vistiplau de la Comissió Assessora del Patrimoni
Històric del CIM.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar-se al dia en el pagament als centres de les
dotacions econòmiques per a la reutilització de llibres de text.

Però en aquest moments hem pogut observar com en els
pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2013 no figura cap
partida destinada a la climatització del Museu de Menorca que
patirà un any més els efectes que això provoca sobre les peces
allà conservades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a exigir a les editorials que els llibres de text no baratin
cada any i que els exercicis es puguin escriure en materials
complementaris.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de els Illes
Balears que la selecció de llibres de text per a l’ensenyament
obligatori es faci per concurs entre les editorials, amb uns
mínims de qualitat i un màxim de preu.
Palma, a 18 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar al Ministeri d'Educació i Cultura la inversió
prevista l'any 2012.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Educació, Cultura i Esports a incloure una partida en els
pressuposts generals de l'Estat destinada a les obres de
climatització del Museu de Menorca.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en el cas que el Ministeri no inclogui en els seus
pressuposts cap partida per a les obres de climatització del
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Museu de Menorca, sigui la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats qui es faci càrrec de solucionar aquesta situació.

3311

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

Palma, a 18 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Serveis especials per als funcionaris interins

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Objectius i programes d'actuació del Servei d'Inspecció Laboral
a les Illes Balears
Atesa l’obligada cooperació i colAlaboració de l’autoritat
laboral a les nostres illes amb el Servei d’Inspecció de Treball
i Seguretat Social a la nostra comunitat, que es realitza
mitjançant la Comissió Consultiva Tripartita de la Inspecció de
Treball a les nostres illes que presideix la Direcció de Treball de
les Illes Balears, i que té entre d’altres tasques la definició
d’objectius i i programes d’actuació ordinària de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social al nostre territori; el seu seguiment;
i la informació i la comunicació necessàries per al bon
funcionament del servei.
És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a la convocatòria de la Comissió
Consultiva Tripartita de la Inspecció de Treball que coordina el
treball en torn a la Inspecció Laboral a la nostra comunitat, que
defineix objectius, programes d’actuació així com rep la
informació per al seu seguiment.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que el vicepresident d'Economia, Promoció Empresarial
i Ocupació comparegui al Parlament per tal de donar compte
dels acords al si de la Comissió Consultiva Tripartita en relació
amb objectius i programes d’actuació de la Inspecció Laboral a
les nostres illes per al 2013, així com informi dels resultats dels
objectius i programes d’actuació corresponents a l’exercici
2012.
Palma, a 18 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

La legislació autonòmica vigent i també l’estatal contemplen
la situació de serveis especials únicament per als funcionaris de
carrera.
D’acord amb aquesta situació legal, els funcionaris interins
que accedeixen a un càrrec públic perden el lloc de treball que
ocupaven interinament. Així és i així ha estat fins ara durant tota
la història de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Durant aquesta legislatura, però, ens trobam que el Sr. Simó
Gornés, conseller d’Administracions Públiques i com a tal,
conseller competent en matèria de funció pública, que decideix
i determina les polítiques funcionarials d’aquest govern, el
conseller que decideix i determina la política pública referida als
funcionaris interins, el conseller a qui correspon el
reconeixement o la denegació dels drets funcionarials i també
el conseller a qui correspondria denegar el reconeixement del
dret a estar en situació de serveis especials si un funcionari
interí o una funcionària interina de l’administració autonòmica
el solAlicitàs, té aquest dret reconegut mitjançant un acte dictat
pel Consell Insular de Menorca, viciat de nulAlitat, per manca
del requisit essencial del destinatari de l’acte, que és el de ser
funcionari de carrera.
A això s’ha d’afegir el fet que l’actual política del Govern
de les Illes Balears, envers el personal funcionari interí al servei
de l’administració autonòmica està provocant una situació
d’incertesa, preocupació i desprotecció que afecta moltes
persones i famílies, atès que són molts els que fins ara han
perdut la seva feina, han vist com no són cridats a ocupar els
llocs vacants que es produeixen i veuen també que s’han
congelat les ofertes d’ocupació amb la qual cosa tampoc no
tenen expectatives de poder accedir novament a la funció
pública, en un termini raonable de temps.
En aquest context, el conseller d’Administracions Públiques
del Govern de les Illes Balears gaudeix d’una situació de
privilegi, que la llei no contempla i de què cap altre funcionari
interí no ha pogut gaudir mai, tot i haver ocupat un càrrec
polític.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme les actuacions necessàries per acabar amb
la situació de privilegi del conseller d’Administracions
Públiques envers el personal funcionari interí al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i de la resta d’administracions públiques radicades a les nostres
illes.
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Palma, a 18 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta defensar en el si del
Consell Europeu i davant els organismes comunitaris que
corresponguin, el manteniment del finançament del Programa
Europeu d’Ajuda Alimentària a les persones més necessitades
pel període 2014-2020.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Enfortiment dels bancs d'aliments i el manteniment del
programa europeu d'ajuda alimentària a les persones
necessitades

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
reforçar el finançament públic destinat als Bancs d’Aliments
mitjançant els pressuposts generals de l’Estat, en el marc de
polítiques de cohesió per a la inclusió social i el suport als
serveis socials d’integració prestats per les administracions
públiques i entitats associatives per a l’atenció dels colAlectius
afectats.

Exposició de motius

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
promoure un acord entre Estat, les organitzacions socials i
representants de la indústria agroalimentària que permeti un
aprofitament eficient dels aliments, tal i com succeeix a altes
països, evitant-ne la destrucció.

La persistència i la profunditat de la crisi financera i
econòmica que colpeja a amples capes de la població, juntament
amb una gestió política per part dels governs de l’Estat i
autonòmic centrada a retallar drets socials, han transformat les
formes de pobres.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar suport a les entitats que treballen contra la
pobresa des del repartiment d'aliments amb la convocatòria de
campanyes solidàries que fomentin el compromís de tota la
societat.

D’una banda, s’ha incrementat el nombre de persones en
situació de vulnerabilitat social fins arribar a una de cada quatre
llars. D’altra banda, s’ha produït un canvi en el perfil d'aquells
que es troben en situació de pobresa que fa que s’estengui a
persones que han perdut la feina i no poden pagar les seves
factures.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a potenciar i millorar els serveis de distribució
d'aliments amb la creació d'un àmbit de treball conjunt entre
l'administració i les principals entitats que gestionen el banc
d'aliments i altres agents del món alimentari.

És evident que la crisi econòmica ha afectat més les rendes
més baixes i que les polítiques d’austeritat en sanitat, educació
i polítiques socials dutes a terme pel Partit Popular estan
contribuint a eixamplar les desigualtats socials. Davant aquesta
dramàtica situació, es fa absolutament necessari reforçar, per
part de les administracions públiques, l’atenció directa a la
ciutadania que es troba en situació de pobresa o exclusió social.
Precisament, un dels instruments amb què compta el Govern de
l’Estat és el Pla d’ajuda alimentària als més necessitats (PEAD),
establert per la Unió Europea i gestionat mitjançant el Fons
Espanyol de Garantia Agrícola (FEGA); pla que tracta de posar
a disposició de les persones necessitades, de forma gratuïta
mitjançant els Bancs d’Aliments i Creu Roja, aliments bàsics de
qualitat, bé utilitzant productes d’intervenció, bé acudint a una
licitació d'aquests.
Davant aquesta situació d’incertesa, nombrosos
representants de la societat civil europea, des d’autoritats locals
i ONG i d’altres organismes socials, han expressat la seva
preocupació pel futur del programa, demanant tots plegats a les
distintes institucions de la Unió Europea que trobin una solució
per garantir-ne la continuïtat.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Palma, a 16 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Suport al petit i mitjà comerç
Després de les darreres actuacions del Govern de les Illes
Balears en contra del sector comercial considerem necessari
intentar mantenir l’equilibri, existent fins ara, entre el petit i
mitjà comerç, tan característic de les nostres illes, i els grans
distribuïdors comercials existents. Així mateix, hem de ser
capaços de trobar un model de convivència amb horaris que
satisfaci treballadors, grans empreses, petits empresaris i
consumidors.
La Llei de comerç de les Illes Balears, aprovada amb el
consens del sector i dels diferents grups polítics els anys 2001
i 2009, era el pal en què se sustentava un marc de relacions,
ajustat a les preferències i necessitats de les empreses que es
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dediquen al comerç a la menuda i dels ciutadans que són els
consumidors dels productes que comercialitzen.
La legislació autonòmica ordenava equilibradament els
interessos de totes les parts i era àmpliament acceptada, ja que
beneficiava tothom, sense perjudicar ningú.
Davant la situació econòmica que vivim a les nostres illes i
tenint en compte que la petita i mitjana empresa, des de fa
segles, ha estat impulsora d’un creixement productiu i
generadora de treball estable, fa que considerem inacceptables
les mesures preses tant pel Govern d’Espanya com pel Govern
de les Illes Balears, en matèria comercial.
Considerem que són un atemptat per al sector comercial,
tant el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat com les mesures anunciades en roda de premsa
des de Vicepresidència Econòmica d’aquest govern, el passat
dijous, 18 d’octubre, sobre política econòmica en matèria de
comerç.
Pensem que aquestes mesures liberalitzadores, en lloc de
produir l’efecte que s’hi indica, provocarà l’efecte contrari i,
alhora, a més de rompre l’equilibri de la planta comercial
arrelada al territori, destruirà el teixit empresarial existent,
malmetrà la competència, perjudicarà la competitivitat de les
empreses, provocarà més atur i no garantirà cap mena de
seguretat jurídica.
Per, això, des del Grup Parlamentari Socialista, presentem
la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a interposar un recurs davant el Tribunal Constitucional
contra el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, atès que considerem que vulnera les
competències en matèria de comerç interior que estableix
l’Estatut d’Autonomia i trastoca el principi autonòmic establert
en el bloc de constitucionalitat.

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

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a coordinar amb els consells insulars la redacció de cada
un dels plans directors comercials insulars.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir les bones relacions mantingudes sempre entre
els representants del sector comercial i desenvolupar un pla de
promoció comercial d’ampli abast i amb l’horitzó a l’any 2017,
amb la participació de les associacions empresarials i els
sindicats més representatius i desplegar, de manera concertada,
la implementació dels seus objectius.
Palma, a 19 d'octubre de 2012.
La diputada:
Maria Pilar Sacsó i Fuster.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Palma, 22 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 5258/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació de Pràctica Jurídica. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació de Pràctica Jurídica.
La Fundació per a la Pràctica Jurídica és una fundació de la
qual el Govern de les Illes Balears és patró fundador, però no
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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.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 5274/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la utilització de
la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

C)
A les Preguntes RGE núm. 5269/12, 5271/12 i 5272/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relativa a convenis signats per la Fundació Robert Graves, per
la Fundació Teatre del Mar i per la Fundació Teatre Principal
d'Inca. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació Robert Graves, per la
Fundació Teatre del Mar i per la Fundació Teatre Principal
d'Inca.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori no ha
tramitat cap conveni de colAlaboració l'objecte del qual
correspongui a la Llei de subvencions o a la Llei de contractes.
La motivació concreta, pel que fa a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració, és la que conté l'expositiu de cada
conveni.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
No hi ha convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici de
la legislatura fins avui, subscrits per la Fundació Robert Graves,
per la Fundació Teatre del Mar ni per la Fundació Teatre
Principal d'Inca.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 5270/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació Santuari de Lluc. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació Santuari de Lluc.

F)
A la Pregunta RGE núm. 5276/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per la Conselleria
de Presidència. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
de Presidència per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui en què es respongui?
En el convenis de colAlaboració subscrits per aquesta
Conselleria des de l’inici de la legislatura s’ha utilitzat aquesta
figura en els supòsits en què la normativa d’aplicació vigent ho
permetia, de la mateixa manera que s’ha tramitat un expedient
de subvenció o un contracte administratiu quan la naturalesa de
l’activitat es corresponia amb aquestes figures, d’acord amb la
normativa aplicable.
Palma, 13 d’agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Des de l'inici de la legislatura fins avui, la Fundació Santuari
de Lluc no ha subscrit cap conveni de colAlaboració.
Palma, 13 d’agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 5280/12, 5288/12, 5292/12,
5300/12, 5304/12, 5317/12, 5321/12 i 5322/12, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
motivació de la utilització de la figura del conveni signat per
l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, per
Consorci de Transports de Mallorca, per Espais de Natura, per
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IBAVI, per l'Institut Balear de la Natura, per IBAVI, per
Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA i per
Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part d'aquests
organismes per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui en què es respongui?
Segons la Llei 3/ 2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l'Administració de la comunitat Autònoma de les Illes Balears,
en el seu article 77, Règim general, diu: "2. D'acord amb els
principis de cooperació o de lleialtat institucional, com també
del deure de colAlaboració entre administracions públiques,
l'Administració de la comunitat autònoma ha d'utilitzar els
instruments i les tècniques de colAlaboració, coordinació i
cooperació previstes a les lleis".
I segons l'article 78, "les tècniques de coordinació són els
esmentats convenis de colAlaboració".
La motivació concreta, pel que fa a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració, és la que conté l'expositiu de cada
conveni.
Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 5287/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Comissió de
Medi Ambient de les Illes Balears per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?
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.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 5297/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
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Quina motivació es va utilitzar per part de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?
La motivació és la següent:
1. Respecte als següents convenis:
1.1. Conveni de colAlaboració entre Gestió d’Emergències de
les Illes Balears, SAU, i l’Ajuntament d’Alaró per dotar de
material divers a l’Agrupació Municipal de Voluntaris de
Protecció Civil signat el 12 de desembre de 2011.
1.2. Conveni de colAlaboració entre Gestió d’Emergències de
les Illes Balears, SAU, i l’Ajuntament de Llubí per dotar
d’un desfibrilAlador extern semiautomàtic a l’Agrupació
Municipal de Voluntaris de Protecció Civil signat el 15 de
desembre de 2011.
1.3.Conveni de colAlaboració entre Gestió d’Emergències de
les Illes Balears, SAU, i l’Ajuntament de Sencelles per dotar
d’un desfibrilAlador extern semiautomàtic a l’Agrupació
Municipal de Voluntaris de Protecció Civil signat el 23 de
desembre de 2011.
La motivació en aquests convenis és establir una línia de
colAlaboració per promoure i donar suport a la implicació dels
municipis i a la vinculació voluntària i desinteressada dels
ciutadans en matèria de Protecció Civil en compliment de
l’objecte social de GEIBSAU que faculta a aquesta per executar
qualsevol prestació o servei relacionat amb la protecció civil i
l’emergència.
No es deriva contraprestació econòmica de l’objecte del
conveni i queda fora de l’àmbit d’aplicació de la normativa
relativa als contractes del Sector Públic (art. 4.1.d) del text refós
de la Llei de contractes del sector públic i de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, si era la normativa
vigent en el moment que es va formalitzar el contracte).
2. Addenda al conveni de colAlaboració entre Gestió
d’Emergències de les Illes Balears, SAU i el Consell Insular de
Menorca en matèria d’emergències de data 24 de febrer de
2012.
La motivació d’aquesta addenda és la modificació del
conveni de referència per suprimir de la clàusula segona del
conveni el compromís per part del Consell Insular de Menorca,
de mantenir els coordinadors-operatius del CECOP, a petició
prèvia del consell. I el conveni de referència tenia per objecte,
entre d’altres, el manteniment i funcionament del centre
secundari del Sistema Integral de Gestió d’Emergències 112 de
les Illes Balears a l’illa de Menorca (SEIB112-Menorca), a fi de
coordinar, en la mesura que sigui possible, des de l’illa de
Menorca, els serveis públics i les entitats que intervenen en una
emergència que tingui lloc tant a l’àmbit de l’illa de Menorca
com a la resta de l’àmbit territorial de les Illes Balears.
No es deriva contraprestació econòmica de l’objecte de
l’Addenda.
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3. Acord de colAlaboració entre el centre educatiu i el centre de
treball per al desenvolupament de les pràctiques formatives en
centres de treball de data 13 d’abril de 2012.
La motivació d’aquest acord de colAlaboració és establir una
línia de colAlaboració amb l’IES Josep Maria Llompart, perquè
estudiants del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Emergències
Sanitàries realitzin pràctiques a la sala d’operacions del
SEIB112, per conèixer el funcionament d’un centre
coordinador, així com per assistir l’atenció de les demandes
d’emergència i la seva posterior gestió davant els organismes
competents.
GEIBSAU té per objecte, entre d’altres, gestionar les
emergències dins l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, impartir formació específica en matèria de seguretat i
emergències a persones alienes a l’Administració, prestar i
coordinar els serveis de telecomunicacions en l’àmbit de les
emergències.
No es deriva contraprestació econòmica de l’objecte de
l’acord de colAlaboració (sense perjudici de la derivada dels
compromisos adquirits per cada part).
4. Conveni de colAlaboració entre Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, SAU i l’Escola Balear d’Administració Pública
per dotar de tres desfibrilAladors de formació a aquesta darrera
de data 9 de maig de 2012.
La motivació d’aquest conveni és establir una línia de
colAlaboració amb l’EBAP, mitjançant la cessió de tres
desfibrilAladors de formació prèvia petició de l’EBAP per a la
realització de diversos cursos de formació sobre l’ús del
desfibrilAlador, en el marc de la seva programació de formació
de l’any 2012.
D’acord amb l’article 28 dels Estatuts de GEIBSAU és
facultat del Consell d’Administració aprovar i subscriure
convenis o pactes en compliment de l’objecte social de l’entitat
amb qualsevol entitat pública o privada, amb respecte a la
legislació aplicable i vigent.
No es deriva contraprestació econòmica de l’objecte
d’aquest conveni de colAlaboració.
5. Addenda segona a l’Acord de cooperació entre l’Ajuntament
de Muro i Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, per
al desenvolupament, el control i l’adequació del pla de seguretat
a les platges de les Illes Balears de data 15 de juny de 2006
(formalitzat en data 28 de maig de 2012).
La motivació d’aquesta addenda és la modificació de l’acord
de referència ja que l’Ajuntament de Muro torna i posa a
disposició de GEIBSAU els 3 anemòmetres i les 6 planxes de
rescat cedides inicialment mitjançant aquest acord (entre d’altre
material) ja que han sofert una disminució en la seva vida útil
per raons d’ús i efectes ambientals.
Aquesta addenda així com l’acord inicial queda fora de
l’àmbit d’aplicació de la normativa relativa als contractes del
Sector Públic.

Es tracta d’una adhesió a l’addenda d’un conveni marc de
colAlaboració que subscriu l’EBAP amb totes les
administracions públiques, organismes públics i altres ens del
sector públic que s’hi adhereixin.
7. Conveni de colAlaboració entre Gestió d’Emergències de les
Illes Balears, SAU i l’Ajuntament des Migjorn Gran per al
desenvolupament, control i l’adequació del pla de seguretat a les
platges de les Illes Balears de data 2 de juliol de 2012.
La motivació d’aquest conveni és establir una línia de
colAlaboració amb l’Ajuntament des Migjorn Gran en virtut del
Decret 2/2005, de 14 de gener, que regula les mesures mínimes
de seguretat i protecció que han de complir les platges i les
zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
en compliment de l’objecte social de GEIBSAU que faculta a
aquesta per executar qualsevol prestació o servei relacionat amb
la protecció civil i l’emergència.
No es deriva contraprestació econòmica de l’objecte
d’aquest conveni (sense perjudici de la derivada dels
compromisos adquirits per cada part) i queda fora de l’àmbit
d’aplicació de la normativa relativa als contractes del sector
públic (art. 4.1.d) del text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Marratxí, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 5298/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per Gestió
Urbanística de Balears, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de Gestió
Urbanística de Balears, SA per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?
No s'ha subscrit cap conveni de colAlaboració.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
K)

6. Document d’adhesió a l’addenda al conveni marc de
colAlaboració que subscriu l’Escola Balear d’Administració
Pública amb les altres administracions públiques, els
organismes públics i altres ens del sector públic que s’hi
adhereixin, per a la participació del seu personal en les activitats
formatives de l’EBAP de data 21 de juny de 2012.
La motivació d’aquest document d’adhesió a l’addenda de
referència és que GEIBSAU es pugui acollir als nous imports
establerts per a la participació dels empleats del sector públic de
les Illes Balears a les accions formatives que du a terme
l’EBAP.

A la Pregunta RGE núm. 5301/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per IBISEC.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part d'IBISEC per a la
utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les raons
que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
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Palma, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

No s'ha subscrit cap tipus de conveni de colAlaboració des
d'inici de la legislatura.
Ordre de Publicació
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

M)
A la Pregunta RGE núm. 5308/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per l'Institut de
Biologia Animal de Balears, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

L)
A la Pregunta RGE núm. 5306/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni signat per l'Institut
d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut
d'Estudis Baleàrics per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixin la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrit des de l'inici de la
legislatura i fins avui en què es respongui?
L'únic que ha fet l'actual direcció de l'IEB és signar una
addenda a un conveni ja existent signat la passada legislatura,
concretament, 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'IEB.
En data del 12 de juliol de 2010 l'Institut d'Estudis Baleàrics
i la Universitat de les Illes Balears varen signar un conveni amb
l'objecte de crear dues beques de colAlaboració a temps parcial,
de vint-i-cinc hores setmanals, d'acord amb la normativa de
becaris de colAlaboració de la UIB, des de 1'1 de setembre fins
al 31 de desembre de 2010, a càrrec de l' IEB. Posteriorment en
data 21 de desembre de 2010 es va signar una addenda a
l'esmentat conveni per tal de prorrogar-lo per a l'any 2011.
D'aquest conveni se'n derivaren les tasques a temps parcial (25
hores setmanals) de dues becàries que han centrat les seves
activitats en:
- Difusió de la producció cultural de les Illes f3alears a
través de mitjans diversos i organitzant activitats.
- Participació en els projectes de que durà a terme l'IEB en
colAlaboració amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana i la Confederación Española de Estudios
Locales, CECEL per a l'any 2012.
- ColAlaboració i suport amb les activitats de l'IEB.
La clàusula vuitena disposava la possibilitat de pròrroga del
conveni mitjançant la signatura de la corresponent addenda, per
acord d'ambdues parts i amb el consentiment del becari. La
durada de la renovació es concretarà en l'addenda, i en aquest
cas serà de 12 mesos com a màxim.
Tot considerant que la UIB ha realitzat satisfactòriament els
compromisos assumits i ha presentat el certificat previst en la
clàusula del 2.3 del conveni, i l'informe favorable, respecte de
les becàries, de la tutora de les beques i atesa la situació de
dèficit econòmicofinancer estructural de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que ha obligat a reduir
les partides pressupostàries de l'avantprojecte de pressuposts per
a 2012 de l'Institut d'Estudis Baleàrics; es va reduir de dues a
una la dotació de les beques de colAlaboració a temps parcial per
dur a terme tasques de recerca i suport.

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut de
Biologia Animal de Balears, SA per a la utilització de la figura
del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixin la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?
No hi ha cap subscripció de conveni de colAlaboració per
part d'IBABSA. No hi ha cap motivació.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
N)
A les Preguntes RGE núm. 5349/12 i 5356/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori i a subvencions concedides per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Atesa l'extensió de les respostes, aquestes queden
dipositades al Registre General de la cambra, a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 5351/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació actualitzada de les línies d’ajudes o subvencions
que s’hagin convocat o s’hagin de convocar durant l’exercici
pressupostari de 2011 per la Conselleria de Presidència, amb
indicació dels imports que es destinen, l’objectiu o la finalitat
i la descripció dels possibles beneficiaris.
-Resolució del conseller de Presidència per la qual es
convoquen les subvencions per al foment del desenvolupament
de l’acció cívica, la convivència i el capital social per a les
associacions de les cases regionals assentades a les Illes Balears
per a l’any 2011(BOIB núm. 48, de 2 d’abril de 2011).
-Resolució del conseller de Presidència per la qual es
convoquen les subvencions per al foment del desenvolupament
de l’acció cívica, la convivència i el capital social per a l’any
2011(BOIB núm. 48, de 2 d’abril de 2011).
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Palma, 13 d’agost de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

R)
A les Preguntes RGE núm. 5364/12 i 5447/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a
subvencions concedides per l'Agència de Qualitat
Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i per IBISEC.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 5355/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Administracions Públiques sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
Un cop consultades les dades que gestiona el Servei de
Contractació, us comunic que només consta la línia que a
continuació es detalla:
Subvenció Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears
(FELIB) pel compliment del programa d'activitats en base
a l'art. 7.1.c) del Decret Legislatiu 2/2005 del text refós de
la Llei de subvencions.
Marratxí, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Relació de les subvencions concedides per l'Agència de
Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i per
IBISEC sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord
amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.
No s'ha concedit cap tipus de subvenció.
Palma, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 5368/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per CAIB Patrimoni, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per CAIB Patrimoni,
SA sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb
la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 5358/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Des de l'empresa CAIB Patrimoni, SAU, no s'ha concedit
cap subvenció.
Marratxí, 27 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
de Presidència sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.

Ordre de Publicació
Les subvencions atorgades per la Conselleria de Presidència
a l’empara de l’article 7.1c) del text refós de la Llei de
subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, sense promoure la publicitat i concurrència des de
l’inici d’aquesta legislatura, són les següents:
Beneficiari

Objecte

Quantia

Reial Club Nàutic de Palma

Organització XXX Copa del Rei
de Vela

60.000,00i

Reial Club Nàutic de Palma

Organització 43è Trofeu SAR
Princesa Sofia

60.000,00i

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

T)
A la Pregunta RGE núm. 5378/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a ràtios del
curs 2011-2012. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les ràtios del curs 2011-2012, per nivells
educatius i cursos: Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària, amb el detall de les places ordinàries i
les places per NEE i NESE.
Relació de les ràtios del curs 2011-2012. Així mateix, poden
autoritzar un increment de fins a un deu per cent del nombre
màxim d'alumnes per aula en els centres públics i privats
concertats d'una mateixa àrea d'escolarització per atendre
necessitats immediates d'escolarització de l'alumnat
d'incorporació tardana segons l'article 87. 2 de la Llei Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'educació.
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Educació infantil

V)
Nivell

Ràtio total

Places
ordinàries

NEE

NESE

4t (3 anys)
5è (4 anys)
6è (5 anys)

25
25
25

22
22
22

2
2
2

1
1
1

A la Pregunta RGE núm. 5380/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (II). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin ha estat el nombre de places reservades a cada curs
(alumnat que promociona al curs 2012-13, en places
ordinàries, NEE i NESE en el procés d'admissió del colAlegi
Aladern pel proper curs escolar 2012-13 a Educació Infantil)?

Educació primària
Nivell

Ràtio total

Places
ordinàries

NEE

NESE

1r
2n
3r
4t
5è
6è

25
25
25
25
25
25

22
22
22
22
22
22

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

Atès que el colAlegi Aladern era un centre privat durant el
curs 2011-201 2 i, per tant, l'alumnat no havia accedit a una
plaça escolar mitjançant un procés d'admissió per a centres
sostinguts amb fons públics, no s'han reservat places per a
promoció interna en cap dels nivells d'educació infantil.
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Educació secundària
Nivell

Ràtio total

Places
ordinàries

NEE

NESE

1r
2n
3r
4t

25
25
25
25

22
22
22
22

2
2
2
2

1
1
1
1

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5379/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (I). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin ha estat el nombre d'alumnes matriculats que han
cursat l'Educació Infantil durant el curs escolar 2011-2012, en
places ordinàries i places amb NEE i NESE en el procés
d'admissió del colAlegi Aladern pel proper curs escolar
2012-13 a Educació Infantil?
El nombre d'alumnes matriculats a Educació Infantil per al
curs escolar 2012-2013 i que durant el curs escolar 2011-12
havien estat matriculats a Educació Infantil al colAlegi Aladern
són:
• Nivell de 4t d'EI: Tots els alumnes són de nova
incorporació.
• Nivell de 5è d'EI: 36 places ordinàries.
• Nivell de 6è d'EI: 45 places ordinàries.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 5381/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (III). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin ha estat el nombre de places vacants de cada curs (en
places ordinàries, NEE i NESE), una vegada s' ha procedit a
fer la reserva 2012-13 en el procés d'admissió del colAlegi
Aladern pel proper curs escolar 2012-13 a Educació Infantil?
Atès que el colAlegi Aladern era un centre privat durant el
curs 2011-2012 i, per tant, l'alumnat no havia accedit a una
plaça escolar mitjançant un procés d'admissió per a centres
sostinguts amb fons públics, no s'han reservat places per a
promoció interna en cap dels nivells d'educació infantil. Per tant
l'oferta de places d'Educació Infantil per al curs 2012-2013 ha
estat:
• Nivell de 4t d'EI: 44 places ordinàries, 4 NEE i 2 NESE
• Nivell de 5è d'EI: 44 places ordinàries, 4 NEE i 2 NESE
• Nivell de 6è d'EI: 44 places ordinàries, 4 NEE i 2 NESE
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)

Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

A la Pregunta RGE núm. 5382/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (IV). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin ha estat el nombre de solAlicituds rebudes per cursar
Educació Infantil el 2012-13 (en places ordinàries, NEE i
NESE) en el procés d'admissió del colAlegi Aladern pel proper
curs escolar 2012-13 a Educació Infantil?
El nombre de solAlicituds rebudes per cursar Educació
Infantil el curs 2012-13 al colAlegi Aladern ha estat:
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Nivell de 4t d'EI: 45 places ordinàries.
Nivell de 5è d'EI: 40 places ordinàries i 1 NEE.
Nivell de 6è d'EI: 45 places ordinàries.
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 5383/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (V). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin ha estat el nombre de solAlicituds admeses a cada curs
per cursar Educació Infantil el 2012-13 (ordinàries, NEE i
NESE) en el procés d'admissió del colAlegi Aladern per al
proper curs escolar 2012-13 a Educació Infantil?
El nombre de solAlicituds admeses per cursar Educació
Infantil el curs 2012-13 al colAlegi Aladern ha estat:
• Nivell de 4t d' EI: 45 places ordinàries.
• Nivell de 5è d' EI : 40 places ordinàries i 1 NEE
• Nivell de 6è d'EI: 45 places ordinàries.
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5384/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (VI). (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Quin ha estat el nombre de solAlicituds amb NEE i NESE
matriculats a cada curs pel proper 2012-2013 en Educació
Infantil en el procés d'admissió del colAlegi Aladern per al
proper curs escolar 2012-2013 a Educació infantil?
A 30 de juny de 2012, es troba matriculat un alumnes de
necessitats educatives especial al nivell de 5è d'educació infantil
al colAlegi Aladern.
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

En el procés d'admissió per cursar educació infantil per al
curs 2012-2013 al colAlegi Aladern, s'han admès totes les
solAlicituds de plaça escolar.
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5386/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
procedència de l'alumnat del colAlegi Aladern. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Del nombre total de solAlicituds rebudes per cursar
Educació Infantil al colAlegi Aladern, quina és la procedència
de l'alumnat de les zones escolars de Palma?
La procedència de l'alumnat que ha solAlicitat plaça escolar
a Educació Infantil per al curs 2012-2013 al colAlegi Aladern és:
Per al nivell 4t d'EI:
Zona A: 9. Zona B: 11. Zona C: 14. Fora de Palma: 11.
Per al nivell 5è d'EI:
Zona A: 15. Zona B: 9. Zona C: 7. Fora de Palma: 10.
Per al nivel16è d'EI:
Zona A: 19. Zona B: 4. Zona C: 12. Fora de Palma: 10.
Palma, 24 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5444/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Gestió Urbanística de Balears, SA. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Gestió
Urbanística de Balears, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
Gestió urbanística de Balears, SA no ha concedit cap
subvenció.
Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5385/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a procés
d'admissió del colAlegi Aladern (VII). (BOPIB núm. 52, de 22
de juny de 2012).

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5450/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Institut Balear de Natura. (BOPIB núm. 52, de
22 de juny de 2012).

Quin ha estat el nombre de solAlicituds no admeses de cada
curs (ordinàries, NEE i NESE) en el procés d'admissió del
colAlegi Aladern per al proper curs escolar 2012-2013 a
Educació infantil?

Relació de les subvencions concedides per Institut Balear
de Natura sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.
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Dins l'objecte social de l'IBANAT no es contempla la
concessió de subvencions.
Palma, 10 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. 5452/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Institut d'Estudis
Baleàrics sense promoure la publicitat i la concurrència,
d'acord amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la
normativa autonòmica corresponent.
L'IEB tenia una convocatòria de subvencions per promoure
l'edició i la difusió de publicacions sobre temàtica relativa a les
Illes Balears i les activitats científiques o culturals relacionades
amb la mateixa temàtica, per a l'any 2011 (BOIB núm. 57 de
16/04/2011). A causa de la situació de dèficit
economicofinancer estructural de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i la manca de liquiditat
es va deixar sense efectes l'esmentada convocatòria de
subvencions (BOIB núm. 162 de 27/10/2011). Per la mateixa
raó no s'han convocat subvencions per a 2012. És per tot això
que la present legislatura l'IEB no la concedit cap mena de
subvenció.
Palma, 20 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5454/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Institut de Biologia Animal, SA. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació de les subvencions concedides per Institut de
Biologia Animal, SA sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent.
L'any 2011 es van concedir subvencions a la Federació
Balear de Columbofília per un import de 4.000 euros, una
subvenció a l'Associació UPA-AlA per un import de 8.000
euros i una cessió gratuïta d'instalAlacions ramaderes a la
cooperativa del camp mallorquí.
L'any 2012 no hi ha subvencions concedides per 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
AH)
A les Preguntes RGE núm. 5515/12 a 5518/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
increment de categoria turística (I a III) i a augment de
categoria turística. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina és la relació detallada dels establiments turístics que
han incrementat la categoria turística el darrer any a
Mallorca? Quants i quins establiments han incrementat la
categoria turística a Menorca i a Eivissa? Quants i quins
establiments han incrementat la categoria turística el darrer
any?
Acabat el termini atorgat pel Decret 20/2011, de 18 de març,
pel qual s'estableixen les disposicions generals de classificació
de la categoria dels establiments d'allotjament turístic en hotel,
hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears, decret
d'autoavaluació, s'han presentat 183 declaracions de canvi de
categoria a l'àmbit de l'illa de Mallorca.
Pel que fa a les altres illes, l'article 11.2 de la Llei general
turística 2/99 estableix que els consells insulars de Menorca,
Eivissa i Formentera comunicaran totes les dades dels seus
registres insulars per a la formació, la gestió i la continuïtat del
registre autonòmic.
A dia d'avui no s'han comunicat dades respecte de canvis de
categoria a l'emprar de l'establert al Decret 20/2011 abans
esmentat.
Palma, 16 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 5530/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a fondejos
ecològics. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quants de fondejos ecològics i a quines zones s'instalAlaran
i funcionaran aquest estiu a Formentera?
Ja s'han instalAlat els següents: 44 a S'Espalmador i 23 al
Caló de S'Oli.
Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 5531/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a jutjat de
primera instància a Formentera. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
de Justícia la creació del Jutjat de Primera Instància de
Formentera?
Segons disposa la legislació vigent, a cadascun dels partits
judicials hi haurà un o més jutjats de Primera Instància i
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Instrucció amb seu a la capital d’aquell i amb jurisdicció a tot el
territori que comprèn el partit judicial. Això no obstant, a les
capitals de província es poden crear jutjats de Primera Instància
i jutjats d’Instrucció separats (com és el cas de Palma).
La determinació de quins són els partits judicials correspon
a la Llei de demarcació i planta judicial de les Illes Balears. En
l’actualitat el partit judicial 5 comprèn les següents poblacions:
Eivissa, Formentera, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de
Sa Talaia, Sant Joan de Labritja i Santa Eulàlia d’Es Riu.
Per altra banda, correspon a les comunitats autònomes
determinar, mitjançant una llei del Parlament, la capitalitat dels
partits judicials.
La legislació vigent permet al Govern de la nació modificar
el nombre i la composició dels òrgans judicials, mitjançant la
creació de seccions i jutjats, però sense alterar la planta judicial.
En conclusió, amb la normativa actual en aquests moments
no es pot crear un jutjat de Primera Instància a Formentera, si bé
el Govern és conscient dels grans avantatges que suposaria
poder disposar d’aquest òrgan a l’illa.
En aquest sentit, i en resposta a la pregunta efectuada per la
Sra. Font, cal dir que el Govern té la voluntat d’impulsar i
proposar davant el Ministeri de Justícia les modificacions
normatives que siguin necessàries per aconseguir la creació del
jutjat de Primera Instància de Formentera.
Marratxí, 9 d’agost de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 5576/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inspeccions
sobre extracció d'aigües subterrànies. (BOPIB núm. 56, de 19
de juliol de 2012).
Quantes inspeccions sobre extracció d'aigües subterrànies
s'han efectuat d'1 de juliol de 2011 a 30 de juny de 2012 i amb
quin resultat?
En total aquest servei, entre d'1 de juliol de 2011 a 30 de
juny de 2012, ha realitzat 615 visites d'inspecció.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 5621/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sancions al
tren. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quantes sancions per viatjar sense bitllet en el tren s'han
imposat des de 1'1 de juliol de 2011 fins el 30 de juny de 2012,
i quines han estat les quanties?
Les mateixes que durant els anys 2007, 2008, 2009, 2010:
cap.
Els agents d'SFM no estan caracteritzats com agents de
l'autoritat. No poden, per tant, imposar sancions. En aquest
aspecte, s'està fent feina per impulsar una llei del transport que
resolgui aquesta qüestió.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 5626/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
millora d'instalAlacions esportives. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).
En quina situació es troba el projecte de "millora
d'instalAlacions esportives incloses en el pla D" de l'Ajuntament
de Maria de la Salut?
El projecte està totalment executat, per tant l'obra està
finalitzada i la subvenció rebuda, justificada.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 5685/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a presència de
revisors al tren. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quants de viatges en tren s'han dut a terme durant l'any
2012 sense la presència de revisors?
Els mínims possibles. La supressió d'hores extraordinàries
obliga a optimitzar la plantilla, assignant el persona
d'intervenció a les circulacions amb major concentració de
viatgers.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 5688/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a sancions als
usuaris. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Com pot sancionar SFM als usuaris del tren que viatgen
sense bitllet en els casos que no hi ha revisor?
No pot amb els propis mitjans. Tampoc no ho pot fer en el
cas que sí hi hagi intervenció en ruta. S'està impulsant una llei
del transport que caracteritzarà com agents de l'autoritat el
personal d'SFM, moment a partir del qual es podrà sancionar
l'usuari que incompleixi les seves obligacions. En qualsevol cas
pot denunciar davant Transports i davant la jurisdicció penal per
falta d'estafa.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 5764/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a
Formentera per al 2012 (V). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol
de 2012).
Quins projectes pensa finançar la Conselleria de Turisme i
Esports a Formentera durant l'any 2012?
El Consorci de l'Escola Balear de l'Esports (EBE) té
pressupostat el programa de tècnic de windsurf de 42.617Ei.
La Fundació Illesport té pendents de valoració les peticions
per al finançament d'esdeveniments esportius, entre els quals hi
ha una solAlicitud referent a la XIII volta a Formentera contra la
fibrosi quística.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 5691/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a línia
ferroviària Inca-Sa Pobla. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 5764/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a inversions
fetes a Can Marroig de Formentera. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).

Estudia la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori l'eliminació de la línia ferroviària Inca-Sa Pobla?

A dia d'avui, quins projectes s'estan executant per aprofitar
les inversions fetes a les edificacions situades a la finca pública
de Can Marroig de Formentera?

Actualment no està en estudi el tancament de la línia
ferroviària Inca-Sa Pobla.
Palma, 2 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 5759/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a quarter de
la Guàrdia Civil a Formentera. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).
Pensa reclamar el Govern de les Illes Balears al Ministeri
d’Interior la posada en funcionament del nou quarter de la
Guàrdia Civil a Formentera i si n’és el cas per a quan?
Les competències relatives a la Guàrdia Civil corresponen
a l’Administració de l’Estat, si bé la Conselleria
d’Administracions Públiques com a òrgan competent en matèria
de coordinació de policies locals i en l’exercici del principi de
colAlaboració interadministrativa ha donat trasllat del contingut
de la RGEP núm. 5759/2012 a la Delegació del Govern a les
Illes Balears als efectes oportuns.
Marratxí, 30 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

La majoria de les inversions a les edificacions de Can
Marroig es van portar a terme durant 2011.
Per al 2012 s'està portant a terme el manteniment de les
edificacions i l'obertura del Centre d'Interpretació dos dies per
setmana.
D'altra banda, a la zona del laboratori, s'ha portat a terme la
seva dotació de mobiliari.
Pertot això, tenint en compte que l'any 2011 es van invertir
a Can Marroig més de 417.889,77 i i la difícil situació
econòmica que estem patint, no es preveuen noves inversions
per a Can Marroig durant l'any2012.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 5799/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a taques de
combustible visibles a la platja d'El Toro (Calvià) i al Port
Adriano. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, respecte de les taques
de combustible visibles a la platja d'El Toro (Calvià) i al Port
Adriano?
A l'Agència Balear de l'Aigua i més concretament al servei
de Coordinació de Neteja del Litoral (CNL), no s'ha rebut cap
avís d'un abocament en aquesta zona, des de l'inici de la
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temporada 2012 . Per altra part, el responsable d'atendre un avís
d'abocaments per hidrocarburs és Salvament Marítim
responsable d'aquestes activitats ja que formen part de les seves
competències.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 8057/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats sobre la Llei Orgànica de la
qualitat educativa.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre la Llei Orgànica de la qualitat
educativa.

A)
RGE núm. 8023/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, davant el Ple
de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no
de llei RGE núm. 344/12, relativa a reducció de les tasques
burocràtiques dels docents.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats davant el Ple de la cambra per tal de donar
compliment a la proposició no de llei esmentada, publicada al
BOPIB núm. 45, de 4 de maig d'enguany, i incloure'l a l'ordre
del dia de la propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 8024/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, davant el Ple
de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no
de llei RGE núm. 905/12, relativa a retalls en els horaris
d'atenció mèdica a les unitats sanitàries d'es Mercadal i Sant
Lluís.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família
i Benestar Social davant el Ple de la cambra per tal de donar
compliment a la proposició no de llei esmentada, publicada al
BOPIB núm. 38, de 16 de març d'enguany, i incloure'l a l'ordre
del dia de la propera sessió plenària.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Així mateix, d'acord 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, la Mesa acorda que la solAlicitud de
compareixença esmentada es tramiti per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 8134/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears, davant el Ple, sobre la
solAlicitud del Govern de les Illes Balears d'adherir-se al
mecanisme del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre la
solAlicitud del Govern de les Illes Balears d'adherir-se al
mecanisme del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), i elevarlo a l'estudi de la Junta de Portaveus perquè s'hi pronunciï.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, i respecte de la solAlicitud de
compareixença de què es tracta, n'adopta acord negatiu.
Finalment, la Mesa del Parlament, un cop oïda la Junta de
Portaveus, en segona sessió del dia d'avui, n'adopta, igualment
acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació
3.17. INFORMACIÓ
E)
RGE núm. 8112/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença
urgent del Sr. President del Govern de les Illes Balears, davant
el Ple, sobre el rescat financer solAlicitat per la comunitat
autònoma.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre el rescat
financer solAlicitat per la comunitat autònoma, i elevar-lo a
l'estudi de la Junta de Portaveus perquè s'hi pronunciï.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, i respecte de la solAlicitud de
compareixença de què es tracta, n'adopta acord negatiu.
Finalment, la Mesa del Parlament, un cop oïda la Junta de
Portaveus, en segona sessió del dia d'avui, n'adopta, igualment
acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 7947/12, 7689/12,
7940/12 i 7955/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 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, Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern,
del Grup Parlamentari Popular i Hble. Sr. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Mallorca, relatives a tancament d'hospitals, a parc temàtic Terra
Santa, a eficiència energètica en els centres públics i a PGE
2013 (BOPIB núm. 67, d'11d'octubre; i 68, de 19 d'octubre
d'enguany), per les Preguntes RGE núm. 8131/12, 8132/12,
8138/12 i 81/48, relatives a compatibilitat del president del
Govern de les Illes Balears, a liberalització comercial, a adhesió
al fons de liquiditat autonòmic i a rescat, publicades en aquest
BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 8113/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, sobre la solAlicitud del Govern al Fons de
Liquiditat Autonòmic.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Hisenda i Pressuposts recapti la
compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, sobre la solAlicitud del Govern al
Fons de Liquiditat Autonòmic.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 1135/12, 1661/12, 2712/12, 3265/12 a
3268/12, 5802/12 i 6194/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7966/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Mallorca, i
accepta que les preguntes esmentades, relatives a subvenció als
perceptors de la targeta bàsica, a mesures per reduir la taxa
d'avortament juvenil, a baixes laborals per maternitat, a menors
ingressats a Es Pinaret de gener a març, a menors ingressats al
centre socioeducatiu d'incorporació social de gener a març, a
menors ingressats a es Mussol (abril), a menors ingressats a Es
Pinaret (abril), a pla de prestacions bàsiques i a targeta bàsica
2012 (publicades als BOPIB núm. 35, de 2 de març; 38, de 16
de març; 44, de 27 d'abril; 46, d'11 de maig; 56, de 19 de juliol;
i 58, de 25 de juliol de 2012), siguin tramitades com a preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

C)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 881/12, 3460/12, 3466/12, 4165/12, 2010/12,
2011/12 i 4162/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7988/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta que les preguntes
881/12, 3460/12, 2466/12 i 4165/12, relatives a personal no
renovat, a desplaçaments de metges a Eivissa, a desplaçaments
de metges a Menorca i a pagament de bitllets dels malalts de
Menorca, Eivissa i Formentera (publicades als BOPIB núm. 34,
de 24 de febrer; 47, de 18 de maig; i 41, d'1 de juny de 2012),
siguin tramitades com a preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Salut; i que les preguntes 2010/12,
2011/12 i 4162/12, relatives a formació professional 2010-11,
2011-12 i lliure elecció de llengua (I) (publicades als BOPIB
núm. 40, de 30 de març, i 49, d'1 de juny de 2012), siguin
tramitades com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Ordre de Publicació
F)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la
InterpelAlació RGE núm. 7522/12, relativa a política general
econòmica.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8239/12,
presentat 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 la interpelAlació esmentada, relativa a política general
econòmica (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre d'enguany), sigui
tramitada per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 5736/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7987/12,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta que la proposició no
de llei esmentada, relativa a necessitat d'aportar solucions a la
tensió existent en el sector educatiu (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol d'enguany) sigui tramitada davant la comissió indicada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspenen la vigència de
la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, i el seu funcionament.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 d'octubre de 2012, conformement amb l'establert a l'article
98 del Reglament de la cambra, i atès l'escrit RGE núm.
7989/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre d'enguany) fins al
proper dia 6 de novembre de 2012.

A)
Modificació de l'acord de composició numèrica distribució
per grups parlamentaris de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i de les ponències que s'hi puguin
crear.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, en sessió de dia 24 d'octubre de 2012,
trobant-s’hi formalment constituïda com a tal, i atès l'escrit
RGE núm. 7932/12, del Sr. Antoni Pastor Cabrer, diputat no
adscrit, que solAlicita de pertànyer a la Comissió d’Assumptes
Socials i Drets Humans en lloc de a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, acorda de modificar l’acord adoptat
per la Mesa i la Junta de Portaveus en sessions de dia 19 de
setembre de 2012, en relació amb la composició numèrica i la
distribució per grups parlamentaris de les comissions
parlamentàries, en el sentit que la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, que serà integrada per 15 membres,
l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància
numèrica dels grups parlamentaris, serà la següent:
• 9 al Grup Parlamentari Popular.
• 4 al Grup Parlamentari Socialista.
• 1 al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca.
• 1 a la diputada Sra. Margalida Font Aguiló, mentre
ostenti la condició de no adscrita.
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De la mateixa manera, s’acorda de modificar l’acord adoptat
per la Mesa i la Junta de Portaveus en sessions de dia 19 de
setembre de 2012, en relació amb la composició numèrica i
distribució per grups parlamentaris de les ponències que es
puguin crear en el si de l’esmentada comissió, que seran
integrades per 8 membres, l’atribució dels quals, realitzada en
proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris
serà la següent:
• 4 al Grup Parlamentari Popular.
• 2 al Grup Parlamentari Socialista.
• 1 al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca.
• 1 a la diputada Sra. Margalida Font Aguiló, mentre
ostenti la condició de no adscrita.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Modificació de l'acord de composició numèrica distribució
per grups parlamentaris de la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans i de les ponències que s'hi puguin crear.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, en sessió de dia 24 d'octubre de 2012,
trobant-s’hi formalment constituïda com a tal, i atès l'escrit
RGE núm. 7932/12, del Sr. Antoni Pastor Cabrer, diputat no
adscrit, que solAlicita de pertànyer a la Comissió d’Assumptes
Socials i Drets Humans, acorda de modificar l’acord adoptat per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessions de dia 16 de juny de
2011, en relació amb la composició numèrica i la distribució per
grups parlamentaris de les comissions parlamentàries, en el
sentit d'afegir el Sr. Antoni Pastor i Cabrer, mentre sigui diputat
no adscrit, a la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans,
que serà integrada per 15 membres, l’atribució dels quals,
realitzada en proporció a la importància numèrica dels grups
parlamentaris, serà la següent:
• 9 al Grup Parlamentari Popular.
• 4 al Grup Parlamentari Socialista.
• 1 al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca.
• 1 al diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, mentre ostenti la
condició de no adscrit.
De la mateixa manera, s’acorda de modificar l’acord adoptat
per la Mesa i la Junta de Portaveus en sessions de dia 16 de juny
de 2011, en relació amb la composició numèrica i distribució
per grups parlamentaris de les ponències que es puguin crear en
el si de l’esmentada comissió, que seran integrades per 8
membres, l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la
importància numèrica dels grups parlamentaris serà la següent:
•
•
•
•

4 al Grup Parlamentari Popular.
2 al Grup Parlamentari Socialista.
1 al Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca.
1 al diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer, mentre ostenti la
condició de no adscrit.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012..
- Pàg. 3201. Comissions Parlament, textos aprovats, resolucions
derivades de proposicions no de llei, apartat B)
On diu: La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 d'octubre de 2012, ...
Hi ha de dir: La Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 10 d'octubre de 2012, ...
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