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Y) A la Pregunta RGE núm. 5770/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei de tren
i metro (IV).
3478
Z) A la Pregunta RGE núm. 5771/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei de tren
i metro (V).
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AA) A la Pregunta RGE núm. 5772/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei de tren
i metro (VI).
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AB) A la Pregunta RGE núm. 5796/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
Conservatori Superior.
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AC) A la Pregunta RGE núm. 5804/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a entitats de
cooperació internacional.
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AD) A la Pregunta RGE núm. 5813/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a instruccions de
funcionament dels centres per al curs 2012-2013.
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AE) A la Pregunta RGE núm. 5884/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago, relativa a assistència a plens.
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AF) A la Pregunta RGE núm. 5887/12, 5889/12 i 5892/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
prevenció d'incendis (II, III i VI).
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AG) A la Pregunta RGE núm. 5888/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a intervenció a incendis (I).
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AH) A la Pregunta RGE núm. 5890/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a prevenció d'incendis (IV).
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AI) A la Pregunta RGE núm. 5891/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a prevenció d'incendis (V).
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AJ) A la Pregunta RGE núm. 5893/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell d'administració
d'SFM.
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AK) A la Pregunta RGE núm. 5894/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal d'SFM.
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AL) A la Pregunta RGE núm. 5897/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a policia a l'estació
intermodal.
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AM) A la Pregunta RGE núm. 6212/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla integral de turisme
de les Illes Balears (I).
3480
AN) A la Pregunta RGE núm. 6213/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla integral de turisme
de les Illes Balears (II).
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AO) A la Pregunta RGE núm. 6214/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla integral de turisme
de les Illes Balears (III).
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AP) A la Pregunta RGE núm. 6330/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis de personal de
l'empresa CBM contractada per IB3 Ràdio.
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AQ) A la Pregunta RGE núm. 6480/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a desenvolupament
reglamentari de la Llei del turisme.
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AR) A la Pregunta RGE núm. 6481/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a informes favorables
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per a la millora d'instalAlacions i allotjaments turístics.
AS) A les Preguntes RGE núm. 6482/12 i 6483/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a acords
de les meses estratègiques de cultura i gastronomia i de naturalesa i turisme actiu.
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AT) A la Pregunta RGE núm. 6484/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a participants en les meses
estratègiques de cultura i gastronomia.
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AU) A la Pregunta RGE núm. 6485/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a participants en les meses
estratègiques de naturalesa i turisme actiu.
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AV) A la Pregunta RGE núm. 6505/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (I).
3482
AX) A la Pregunta RGE núm. 6506/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors fixos
discontinus (II).
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AY) A la Pregunta RGE núm. 6522/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ports de titularitat
autonòmica.
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AZ) A la Pregunta RGE núm. 6541/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Turisme i Esports.
3484
BA) A la Pregunta RGE núm. 6542/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.
3484
BB) A la Pregunta RGE núm. 6548/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats pel
conseller de Turisme i Esports.
3484

(I).

BC) A la Pregunta RGE núm. 6550/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
3485

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 8339/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà
la seva conselleria.
3485
B) RGE núm. 8395/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i
Benestar Social sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat.
3485

3.17. INFORMACIÓ
A) Admissió de l'escrit RGE núm. 8331/12, del Grup Parlamentari Socialista, de solAlicitud de dictamen del Consell Consultiu en
relació amb el Projecte de llei RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia i altres
activitats.
3485

4. INFORMACIONS
A) Canvi en la composició de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

3485

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012.
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1. PLE DEL PARLAMENT

3457

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 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7522/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
econòmica.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8219/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fòrum de Turisme i Esport.
(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Antoni J. Diéguez
i José Ignacio Aguiló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8228/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Decret 92/1997. (BOPIB
núm. 69, de 26 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69, de 26 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 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
69, de 26 d'octubre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8229/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8214/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Any Juníper Serra. (BOPIB
núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

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 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
J)
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8314/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a complement de pensió per
jubilació del personal estatutari. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8238/12, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a llei de finançament dels consells insulars. (BOPIB
núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69, de 26 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 7 de novembre 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'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

d'ocupació a nivell europeu. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre
de 2012).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8213/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Open Days. (BOPIB núm. 69,
de 26 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.

L)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre 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 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8315/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tancament d'hospitals.
(BOPIB núm.70, de 2 de novembre de 2012).

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69,
de 26 d'octubre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre 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.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69, de 26 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre 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'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8217/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oportunitats en matèria

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)

S)

Compareixença de l'Hble. Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant el Ple de la
cambra, per tal de retre compte del compliment de la Moció
RGE núm. 3576/11, relativa a política econòmica del Govern
(RGE núm. 7887/12).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8232/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversió mitjana estatal.
(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, qui informà sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació

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 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
A)
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 8075/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
tractament de residus.(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1, 3 i 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Punts 5, 6 i 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 1306, d'adopció de mesures tributàries addicionals per
a la reducció del dèficit públic.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30
d'octubre de 2012, no prengué en consideració, per 24 vots a
favor, 31 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i
publicada al BOPIB núm. 35, de 2 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre 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 de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6868/12, relativa a rebuig a la importació de fems des
d'Europa per tal d'incinerar-los a Mallorca, i quedà aprovada
la següent:

BOPIB núm. 72 - 9 de novembre de 2012

3461
Ordre de Publicació

RESOLUCIÓ
A)

C)

"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la importació de
fems des de distints llocs d’Europa per tal de incinerar-los a
Mallorca.

La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2925/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (VI). (BOPIB núm. 45, de 4 de
maig de 2012).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Consell de
Mallorca a no donar la conformitat a la incineració de fems
d’Europa a la Planta incineradora de Son Reus.”
A la seu del Parlament, 30 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
El president de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2931/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (I). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig
de 2012).

A)
La Comissió de Medi Ambient i ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7338/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió al Port de
Ciutadella. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2012, debaté la
Pregunta RGE núm. 2929/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinar en el restaurant Tristán (II). (BOPIB núm. 45, de 4 de
maig de 2012).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Medi Ambient i ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7357/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals. (BOPIB
núm. 66, de 5 d'octubre 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 7 de novembre de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Medi Ambient i ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31 d'octubre de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7519/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a importació a Mallorca de residus. (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre de 2012).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 2923/12, 2924/12 i 2926/12 a
2928/12.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2012, foren
retirades les preguntes esmentades, presentades pel diputat
Hble. Sr. Antoni Diéguez i seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a dinar en el restaurant Tristán (III a V, VII
i VIII) (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
2.4. COMPAREIXENCES

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió RGE núm. 4217/12 a 4220/12.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la senadora en representació de les Illes
Balears, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sobre el
seu posicionament en relació amb els pressuposts generals de
l'Estat per a 2013 (RGE núm. 7700/12).
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre, tengué lloc la
compareixença de la senadora en representació de les Illes
Balears, qui informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Compareixença d'un representant del colAlegi d'Educadors
i Educadores Socials de les Illes Balears, davant la Comissió
de Salut, sobre la salut mental a les Illes Balears.

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 31 d'octubre, tengué lloc la compareixença de la
representant del colAlegi d'Educadors i Educadores Socials de
les Illes Balears, qui informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre de 2012, foren
ajornades, atès l'escrit RGE núm. 8338/12, presentat pel Govern
de les Illes Balears, les preguntes esmentades, presentades pel
diputat Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (I
a IV) (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8352/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general sanitària. (Mesa de 7 de novembre
de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Salut, Família
i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, sobre la
política general en matèria de benestar social.
Palma, a 2 de novembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

RGE núm. 8353/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general sobre costes. (Mesa de 7 de
novembre de 2012).
RGE núm. 8392/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de benestar social. (Mesa
de 7 de novembre de 2012).
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8397/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7522/12, relativa a
política general econòmica del Govern. (Mesa de 7 de
novembre de 2012).

A)

Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general sanitària.
Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
7522/12, relativa a política general econòmica, la moció
següent.

B)

Política general econòmica del Govern

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general de costes.
Política general de costes
El Govern central ha aprovat el projecte de la llei de costes.
L'afectació sobre la part més sensible del nostre territori i la
nostra economia és molt important, i és per això que el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política general de costes.
Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

1. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
dissenyar -des de l’acord amb els sectors econòmics i socials i
les forces polítiques amb representació plenària- un Pla
d’Estímul Econòmic amb l’objectiu últim de millorar la
productivitat i la competitivitat de l’economia balear sobre les
premisses de la innovació i la formació.
2. El Parlament insta el president de les Illes Balears a
comparèixer en sessió plenària per tal de retre compte de les
condicions establertes en el rescat econòmic solAlicitat al
Govern de l’Estat.
3. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
elaborar i presentar, abans de finalitzar l’actual curs
parlamentari, l’actualització del Pla d’equilibri
econòmicofinancer on es recullin els ajusts i les modificacions
realitzades al llarg de 2012.
4. El Parlament de les Illes Balears exigeix, davant el
Govern d’Espanya, el compliment de l’actual sistema de
finançament i de les inversions estatuàries, alhora que rebutja
els pressuposts generals de l’Estat corresponents a l’exercici
2013 tal com s’han presentat.
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5. El Parlament de les Illes Balears rebutja el calendari
establert pels objectius de dèficit i emplaça el Govern de les
Illes Balears a buscar els suports necessaris, amb la resta de
comunitats autònomes i Govern Central, per tal d’aconseguir
una major flexibilitat en la política pressupostària.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aturar el desplegament de qualsevol iniciativa en
matèria comercial que no compti amb l’acord del sector
comercial.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, una vegada s’hagi produït el rescat,
el pagament dels deutes contrets amb els consells insulars i els
ajuntaments.

a subvencions atorgades a les SAT. (Mesa de 7 de novembre de
2012).
RGE núm. 8382/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions atorgades al sector porquí. (Mesa de 7 de
novembre de 2012).
RGE núm. 8383/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a subvencions atorgades al sector boví. (Mesa de 7 de
novembre de 2012).
RGE núm. 8386/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els consells. (Mesa de 7 de novembre de 2012).

8. El Parlament de les Illes Balears reconeix la valuosa tasca
d’anàlisi econòmica elaborada, sempre des del rigor científic i
la independència política, tant pel Centre de Recerca Econòmica
de Sa Nostra com pel Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears.
Palma, a 5 de novembre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 8335/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reestructuració del sector públic
instrumental. (Mesa de 7 de novembre de 2012).

Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Reestructuració del sector públic instrumental
Creu el conseller de Presidència que la sentència de 6 de
febrer de 2012 del Jutjat Social núm. 33 de Madrid, per la qual
es considera improcedent l'acomiadament d'un treballador de
l'administració per causes econòmiques de reestructuració és
aplicable a la reestructuració que el Govern du a terme en el
sector públic instrumental?
Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 8375/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
amb Acciona. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8376/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment d'escorxadors. (Mesa de 7 de novembre de 2012).

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

RGE núm. 8377/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8378/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
del Centre d'interpretació de l'esport. (Mesa de 7 de novembre
de 2012).
RGE núm. 8379/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost
del manteniment del Centre d'interpretació de l'esport. (Mesa
de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8381/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa

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 d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Conveni amb Acciona
En quina situació es troba el conveni a signar entre
l'Administració de l'Estat, el Govern de les Illes Balears i
l'empresa Acciona per finançar el sobrecost que suposarà
connectar la dessaladora de Ciutadella amb la resta de municipis
de l'illa?
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Manteniment d'escorxadors

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost del manteniment del Centre d'interpretació de l'esport
Què costarà el manteniment del Centre d'interpretació de
l'esport i de la biblioteca de l'esport al Palma Arena?

Quina quantia econòmica aporta el Govern de les Illes per
al manteniment o el funcionament de cadascun dels escorxadors
de les nostres illes?
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Inversions estatutàries

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.
Subvencions atorgades a les SAT
Relació de beneficiaris, amb indicació de la quantia, de les
subvencions atorgades a les SAT els anys 2009, 2010, 2011 i
2012.

Quins són els projectes de Menorca que s'han inclòs pel seu
finançament mitjançant el fons de les inversions estatutàries
corresponents a 2012 i 2013?
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost del Centre d'interpretació de l'esport
Què han costat la instalAlació i l'obertura del Centre
d'interpretació de l'esport i la biblioteca de l'esport al Palma
Arena?
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvencions atorgades al sector porquí
Relació de beneficiaris, amb indicació de la quantia, de les
subvencions atorgades al sector porquí els anys 2009, 2010,
2011 i 2012.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

RGE núm. 8483/12, de l'Hble. Sr. Alejandro Sanz i
Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a policia
tutor a Menorca. (Mesa de 7 de novembre 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.

RGE núm. 8484/12, de l'Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mostra de cinema
internacional. (Mesa de 7 de novembre de 2012).

Subvencions atorgades al sector boví
Relació de beneficiaris, amb indicació de la quantia, de les
subvencions atorgades al sector boví els anys 2009, 2010, 2011
i 2012.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 8485/12, de l'Hble. Sra. María Asunción Pons
i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
de la Llei de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i
l'exercici d'activitats. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8486/12, de l'Hble. Sr. Catalina Palau i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla transversal de
formació per a especialistes. (Mesa de 7 de novembre de
2012).
RGE núm. 8487/12, de l'Hble. Sra. Lourdes Bosch i
Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira
World Travel Market. (Mesa de 7 de novembre de 2012).

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

RGE núm. 8488/12, de l'Hble. Sr. Francisco Mercadal i
Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
en idiomes als treballadors del sector públic. (Mesa de 7 de
novembre de 2012).

Deute amb els consells

RGE núm. 8489/12, de l'Hble. Sra. Ana María Aguiló i
Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència sectorial d'Educació. (Mesa de 7 de novembre de
2012).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb
cadascun dels quatre consells insulars? Detallau-ne el municipi
i la quantitat.
Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8477/12, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a privatització dels hospitals
comarcals. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8480/12, de l'Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a finançament ilAlegal dels partits polítics. (Mesa de 7
de novembre de 2012).

RGE núm. 8490/12, de l'Hble. Sra. Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei
lingüístic de traducció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears (IB3). (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8491/12, de l'Hble. Sra. Margalida Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trobada
de presidents de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània. (Mesa de
7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8494/12, de l'Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2013 (I). (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8495/12, de l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013
(II). (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8496/12, de l'Hble. Sra. Francina Armengol i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2013 (III). (Mesa de 7 de novembre de 2012).

RGE núm. 8481/12, de l'Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró
i Melià, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pressuposts 2013 i crisi econòmica. (Mesa
de 7 de novembre de 2012).

RGE núm. 8497/12, de l'Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013
(IV). (Mesa de 7 de novembre de 2012).

RGE núm. 8482/12, de l'Hble. Sr. Carlos L. Veramendi i
Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transport
aeri. (Mesa de 7 de novembre de 2012).

RGE núm. 8498/12, de l'Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
econòmica. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
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RGE núm. 8499/12, de l'Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a World Travel Market.
(Mesa de 7 de novembre de 2012).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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.
Transport aeri
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.

Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme la reunió de la
Comissió Mixta Govern de les Illes Balears i Ministeri de
Foment del passat 26 d'octubre sobre transport aeri a les nostres
illes?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Privatització dels hospitals comarcals
Pot garantir el conseller de Salut, Família i Benestar Social
en seu parlamentària que no privatitzarà els hospitals comarcals
de Manacor i d'Inca?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

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

B)

Policia tutor a Menorca

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.

Quina valoració fa l conseller d'Administracions Públiques
de les dades relatives al programa anual de policia tutor a l'illa
de Menorca?

Finançament ilAlegal dels partits polítics

Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

Pensa el Sr. President del Govern demanar als partits que
s'han finançat ilAlegalment que tornin els doblers?
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pressuposts 2013 i crisi econòmica
En quina mesura contribuiran els pressuposts de la CAIB de
2013 a sortir de la crisi?
Palma, a 7 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Mostra de cinema internacional
Quina valoració fa el Govern de la mostra de cinema
internacional que recentment s'ha celebrat a Mallorca?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Aplicació de la Llei de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés
i l'exercici d'activitats

Formació en idiomes als treballadors del sector públic

Quins canvis suposarà a les Illes Balears l'aplicació de la
Llei de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici
d'activitats, tant per a la mateixa administració com per als
promotors i emprenedors?

Quines mesures s'han pres des de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per tal de formar en idiomes els
treballadors del sector públic?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pla transversal de formació per a especialistes
En què consistirà el Pla transversal de formació per a
especialistes de les Illes Balears que prepara la Conselleria de
Salut, Família i benestar Social?

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.
Conferència sectorial d'Educació
Quina valoració fa el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de la darrera conferència sectorial d'Educació a la
qual va assistir i que comptà amb la presència del ministre
d'Educació, Cultura i Esports?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Fira World Travel Market
Com valora el Sr. Conseller de Turisme la darrera fira
World Travel Market?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.
Servei lingüístic de traducció de l'Ens Públic de radiotelevisió
de les Illes Balears (IB3)
Quina valoració li mereix al conseller d'Educació, Cultura
i Universitats el servei lingüístic de traducció de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3)?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Margarita prohens i Rigo.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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.

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

Trobada de presidents de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània
Quina valoració fa el Govern de la darrera troba de
presidents de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània que s'ha
celebrat recentment?

Sr. President, digui'm una sola mesura dels seus pressuposts
2013 que reactivi l'economia per crear ocupació a les Illes
Balears.
Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pressuposts 2013 (IV)

Pressuposts 2013 (I)
Pensa el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
es poden rebaixar els pressuposts sense que afecti la qualitat de
l'educació?

Sr. Vicepresident, considera ortodox incloure l'impost sobre
el patrimoni als pressuposts de 2013?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

Palma, a 6 de novembre 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.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Pressuposts 2013 (II)

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Política econòmica
Sr. Vicepresident, com valora la crítica del ministre Soria a
la política econòmica del Govern de les Illes Balears?

Creu el Sr. Conseller de salut, Família i benestar Social que
amb aquests pressuposts podrà garantir la qualitat de la salut
dels ciutadans de les Illes Balears?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 6 de novembre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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World Travel Market
Sr. Conseller de Turisme, com valora la presència de totes
les Illes Balears a la World Travel Market?
Palma, a 6 de novembre de 2012.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8332/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a complement autonòmic de les
pensions sanitàries, amb tramitació davant la Comissió de
Salut, pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 de novembre de
2012).
RGE núm. 8344/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a victimització secundària, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 7 de
novembre de 2012).
RGE núm. 8354/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a violència de gènere, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, pel
procediment d'urgència. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8355/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trasllat immediat de l'alumnat, el professorat i el
personal no docent de Sa Graduada de Maó a l'escola M.
Lluïsa Serra, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 7 de novembre de 2012).
RGE núm. 8390/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a personació del Govern en els casos de corrupció per
defensar els interessos de les Illes Balears, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 7 de novembre de 2012).

El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions,
publicat al BOE de 24 d’abril de 2012, a l’article 10.5 de
modificació de la Llei 55/2003 de 16 de desembre, de l’Estatut
Marc del Personal estatutari dels serveis de salut, preveu afegir
una nova disposició addicional dissetena amb la següent
redacció:
“Con el fin de potenciar y racionalizar las actuaciones en
materia de acción social, los fondos destinados a esta
finalidad por los servicios de salud de las comunidades
autònomas para el personal estatutario sólo podrán ser
destinados a las necesidades del personal que se encuentre
en situación administrativa de servicio activo, y en ningún
caso podrá percibir prestación alguna de este carácter con
contenido económico, el personal que haya alcanzado la
edad de jubilación que determine la legislación en materia
de Seguridad Social. En los casos en los que se autorice la
prolongación de servicio activo, la edad será la que figure
en la resolución que autorice esta prolongación”.
L’aplicació d’aquest article a la comunitat autònoma per part
del Govern de les Illes Balears ha provocat que més de 450
persones jubilades del sector sanitari es vegin perjudicades amb
una baixada d’un 40% de mitjana de la pensió de jubilació.
El còmput de la jubilació de cada una de les persones
afectades per aquesta reducció es va aplicar amb la legislació
vigent de l’any 2005 com a complement autonòmic de tots
aquells treballadors i treballadores que s’hi varen acollir.
L’aplicació d’aquesta mesura suposa un canvi unilateral de
les condicions pactades, i significa, per la importància de la
quantia reduïda, un canvi substancial de la qualitat de vida de
totes les persones afectades.
Altres comunitats autònomes, en virtut de la seva autonomia
pressupostària, no han aplicat aquest mesura i continuen pagant
el complement autonòmic de jubilació del sector sanitari.
Davant això, el Grup Parlamentari del PSM- Iniciativa
Verds-Entesa i Més per Menorca presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Salut.
Complement autonòmic de les pensions sanitàries
Motivació del procediment d'urgència: La situació dels afectats
obliga a un pronunciament clar en seu parlamentària per tal que
urgentment es prengui la solució a una mesura tan injusta i
injustificable per part del Govern de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir el pagament del complement autonòmic de
la pensió de jubilació del sector sanitari amb les mateixes
condicions pactades d’acord amb la normativa vigent en el
moment que es varen aplicar.
Palma, a 29 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

C)

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

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.

Victimització secundària

Motivació del procediment d'urgència: Atès que el dia 25 de
novembre és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere,
atès que els pressuposts generals per a 2013 tant de l'Estat com
de la comunitat autònoma estan en tramitació, consideram
necessari que es debati aquesta proposició de manera urgent.

Exposició de motius
Els abusos a menors constitueixen un problema resultant
d'una combinació de factors individuals, familiars i socials, que
generen una interferència en el desenvolupament evolutiu del
nen, deixant-li seqüeles que no sempre remeten amb el pas del
temps. Les diferents administracions que entren en joc en un
escenari de maltractament o abús a menors, han de combatre
l'anomenada "victimització secundària" consistent en aquells
sofriments suportats per les víctimes, els testimonis i sobretot
els subjectes passius d'un delicte, que són provocats pel
funcionament de les institucions encarregades d'impartir
justícia.
Per això resulta necessari fer compatible el marc judicial,
circumscrit a l'esclariment dels fets i a la imposició, si escau, de
la pena deguda a l'agressor, amb el marc terapèutic, centrat en
l'assistència psicològica al menor. Un i un altre marc, des de
perspectives diferents, han de tenir com a objectiu la consecució
de l'interès preeminent: la protecció del menor.
Per tot l’anterior, el Grup Parlamentari Popular presenta, per
al seu debat i aprovació, la següent
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de la nació
a impulsar l'aportació dels recursos i totes les accions que siguin
necessàries, tant substantives com processals, que possibilitin
que el testimoniatge del menor es recapti amb immediatesa a la
data dels fets o de la denúncia penal, preconstituint la prova,
assegurant la utilització de mitjans audiovisuals durant el
desenvolupament del procediment, amb respecte als principis
d'oralitat, immediació i contradicció, procurant el menor
contacte possible entre la víctima menor d'edat i els intervinents
en el procés penal, evitant l'anomenada victimització
secundària.
Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Violència de gènere
Exposició de motius
Fa un any que el Partit Popular va guanyar les eleccions
generals i un poc més d’un any que també governa a moltes
comunitats autònomes i municipis. El resultat en polítiques
d’igualtat és que hem retrocedit 14 llocs en l’índex del Fòrum
Econòmic Mundial.
Cada cop les dones espanyoles tenen més dificultats per
treballar, per fer compatible la seva vida laboral i familiar, per
accedir a l’educació, la sanitat o l’atenció social, per exercir el
seus drets sexuals i reproductius, i per incorporar-se a espais de
participació i presa de decisions.
A més, les retallades pressupostàries, tant de l’Estat com de
les comunitats autònomes, han ferit de mort tant la prevenció
com les campanyes de sensibilització contra la violència de
gènere quan són fonamentals per aconseguir la complicitat de
la societat i de l’entorn contra aquesta xacra social. Basta posar
com a exemple que els pressuposts generals de l’Estat van
reduir un 27%, més de 8 milions d’euros, les partides de
prevenció integral contra la violència de gènere, i per als
pressuposts de 2013 hi ha previst una retallada d’un altre milió
en els programes d’assistència social per a les dones víctimes i
menors exposats a la violència.
En conseqüència, el Grup Parlamentari Socialista vol
denunciar aquestes retallades significatives en prevenció,
sensibilització i protecció de les dones i dels seus fills i filles
davant la violència de gènere perquè aquestes retallades en
polítiques d’igualtat posen en situació de risc les dones i, amb
elles, els seus fills i filles.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no reduir el pressupost, els serveis i tampoc els
recursos per combatre la violència de gènere.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
no reduir els pressuposts, els programes, les actuacions ni els
serveis adreçats a combatre la violència de gènere i a donar
atenció a les dones.
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3. El Parlament de les Illes Balears constata que és necessari
protegir els fills i les filletes, als quals es considera víctimes de
la violència de gènere quan es produeix violència cap a les seves
mares.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que l’edifici actual
de Sa Graduada no reuneix les condicions adequades per
contenir actualment una escola d’infantil i primària.
Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Trasllat immediat de l'alumnat, el professorat i el personal no
docent de Sa Graduada de Maó a l'escola M. Lluïsa Serra

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.
Personació del Govern en els casos de corrupció per defensar
els interessos de les Illes Balears

Exposició de motius

Les Illes Balears ha tornat a l’actualitat per presumptes casos
de corrupció comesos, d’entre d’altres, per persones que varen
tenir càrrecs de responsabilitat en el Govern de les Illes Balears.

Fa pocs dies ens vam assabentar que una contrafinestra de
l’escola Sa Graduada de Maó havia caigut al pati en un moment
en què hi havia fillets, filletes i professorat perquè era l’hora de
l’esbarjo. L’ajuntament ha procedit a retirar totes les
contrafinestres de llenya de l’edifici perquè pel seu estat no pot
assegurar la seguretat de les persones que passen pel pati de
l’escola.

Tenint en compte que un dels delictes dels quals se’ls acusa
és el malbaratament de cabals públics, es fa del tot necessari que
el Govern es personi en les diferents causes de corrupció entre
d’altres el cas Mupi i Over, per poder recuperar els diners com
a part perjudicada.

Segons el Pla d’Infraestructures vigent, el CEIP de Sa
Graduada, que ara té una línia i mitja, s’hauria d’haver traslladat
al nou centre d’infantil i primària denominat ara Maria Lluïsa
Serra, però no s’ha fet així a causa de la pressió d’alguns pares
i mares i del canvi de criteri del Partit Popular que ara governa.
Mentrestant, en aquest nou centre de dues línies únicament
han començat el curs 75 fillets i filletes i es troba visiblement
desaprofitat.
La Conselleria d’Educació i Cultura va presentar fa uns
mesos un projecte de reforma de Sa Graduada del que ja no hem
sabut res més.
Ateses aquestes circumstàncies, el Grup Socialista en el
Parlament de les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al trasllat immediat de tot l’alumnat, el professorat i el
personal no docent del CEIP Sa Graduada de Maó a la nova
escola Maria Lluïsa Serra per tal d’evitar els problemes de
seguretat existent a causa de l’envelliment de les instalAlacions.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a procedir a realitzar les obres oportunes per garantir la
seguretat de les persones i les coses al CEIP Sa Graduada de
Maó.

Existeixen precedents en el Govern en aquest sentit, atès que
ha estat part acusadora en els procediments que afecten
l’expresident Jaume Matas.
Ateses les actuals circumstàncies de dificultat econòmica
que pateixen les administracions públiques i, per suposat, la
ciutadania, és del tot justificat que el Govern no deixi perdre ni
un cèntim d’aquells diners que s’han malbaratat i que se
n'exigeixi responsabilitat als seus autors.
Per tot 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 personar-se en les causes judicials de corrupció que
afecten un possible malbaratament de diners públics perpetrat
presumptament per càrrecs que varen tenir responsabilitat
política en el Govern, exercir l’acusació contra les persones
responsables i exigir-ne la devolució de totes les quanties
econòmiques que s’acrediti que varen malbaratar.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 1458/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a universitat
privada. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).
El Govern ha transmès el seu suport a un nou projecte
d'universitat privada, en què consistirà concretament aquest
suport?
El suport a la iniciativa d'universitat privada a Mallorca fins
el moment s'ha reduït a engegar els tràmits purament
administratius. En el cas que el projecte sigui informat
favorablement pel Consejo de Coordinación Universitaria i
s'hagin dut a terme tots els tràmits pertinents, el Govern
procedirà a presentar la proposta de llei corresponent.

3473
Ordre de Publicació

C)
A la Pregunta RGE núm. 2003/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a criteris per als
acomiadaments. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).
Quins criteris ha aplicat el Govern per seleccionar els 400
treballadors acomiadats fins ara de les empreses i fundacions
públiques de la comunitat autònoma?
Les mesures de racionalització de RRHH realitzades per als
ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears s'han executat, en el seu cas, per al
corresponent ens de l'esmentat sector públic competent per raó
del seu àmbit material.
Palma, 4 d'octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, 25 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)
Ordre de Publicació
A les Preguntes RGE núm. 2002/12 a 2005/12, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a criteris
per als acomiadaments (I i II) i a criteris per no contractar (I
i II). (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

A les Preguntes RGE núm. 2276/12, 2281/12, 2296/12 i
2303/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, relatives a persones, dietes de les persones,
càrrecs o llocs de feina i òrgans del sector públic instrumental
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
(BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quins criteris ha aplicat el Govern per seleccionar els 400
treballadors acomiadats fins ara de les empreses i fundacions
públiques de la comunitat autònoma? Quins criteris aplicarà
el Govern per seleccionar els 1.300 treballadors que vol
acomiadar de les empreses i fundacions públiques? Quins
criteris ha aplicat el Govern per seleccionar els 400
treballadors que ha deixat de contractar fins ara de les
empreses i fundacions públiques? Quins criteris aplicarà el
Govern pera seleccionar els 300 treballadors que vol deixar de
contractar de les empreses i fundacions públiques?

Quantes persones, en total, formen actualment els òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient Territori? Quina ha estat la quantia total de les dietes
que, fins a data d'avui, ha cobrat cada una d'aquestes
persones? Quins càrrecs o llocs de feina tenen actualment?
Quines persones formen actualment els òrgans a que es
refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010?

Les mesures de racionalització de RRHH realitzades per als
ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears s'han executat, en el seu cas, per al
corresponent ens de l'esmentat sector públic competent per raó
del seu àmbit material.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, us comunic
que aquesta es troba a disposició de la Sra. Isabel Maria Oliver
i Sagreras a les dependències de la Secretaria Adjunta (Eusebi
Estada, 145 de Palma), perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes. Per tal de poder atendre-la adequadament,
us preg que concerteu cita prèvia al telèfon 971 777101.

B)

Palma, 4 d'octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Palma, 14 de setembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 3173/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
lectoescriptura. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).
Quin horari valora la conselleria que es dedica a la
lectoescriptura en sentit ampli?
La comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la
comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la
comunicació i l'educació en valors s'han de treballar en totes les
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àrees i matèries, sense perjudici del seu tractament específic en
algunes de les àrees i matèries de les diferents etapes.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Palma, 17 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
I)
Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 3738/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a conveni
de colAlaboració entre el Govern i el Ministeri d'Indústria (II).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).
Quins resultats preveuen obtenir durant aquest any amb la
signatura del conveni de colAlaboració entre el Govern de les
Illes Balears i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç?
El conveni de colAlaboració per al desenvolupament,
anualitat 2011, del Pla de millora de la productivitat i
competitivitat del comerç (2009-2012) que s'havia de signar
entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i el Govern de
les Illes Balears, no s'ha celebrat.
La Direcció General de Comerç Interior del ministeri va
comunicat el desembre de 2011 que la Secretaria d'Estat
d'Hisenda i Pressuposts va informar desfavorablement la
celebració d'aquest conveni de colAlaboració per haver incomplir
la comunitat autònoma de les Illes Balears el seu objectiu
d'estabilitat pressupostària per als anys 2009, 2010 i 2011.
Palma, 17 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 4075/12 a 4084/12, 4086/12 a
4088/12, 4143/12 i 4145/12 i 4148/12 a 4156/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a Pla
per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears (I a XII) i a Pla
per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears, estalvi (I a XII).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).
Ateses l'extensió i característiques de les respostes,
aquestes queden dipositades al Registre General de la cambra,
a disposició dels diputats i diputades.

A la Pregunta RGE núm. 4594/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Fundació Santuari de Lluc des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
La fundació Santuari de Lluc no té cap despesa d’aquest
tipus.
Palma, 12 de setembre de 2012.
El conseller:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 4615/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB) des del principi de legislatura fins el dia de resposta
a aquesta solAlicitud?
L'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears no ha
fet front a cap despesa protocolAlària superior a 500 euros en el
període de temps solAlicitat.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 4666/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XII). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 4585/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació II.BB. per a la innovació
tecnològica. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Fundació II.BB. per a la innovació tecnològica des
del principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
La Fundació Ibit no ha tramitat cap expedient de despesa
protocolAlària en el que va de legislatura.

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra, a disposició dels
diputats i diputades.
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L)
A la Pregunta RGE núm. 5261/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació II.BB. per a la innovació tecnològica.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Ateses l'extensió i característiques de la resposta, aquesta
queda dipositada al Registre General de la cambra, a
disposició dels diputats i diputades.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 5318/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
a la utilització de la figura del conveni en convenis signats pel
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part del Servei
d'Ocupació 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?
L'article 78.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, habilita l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears a subscriure convenis de colAlaboració amb les
altres administracions públiques en l'àmbit de les respectives
competències. En aquest sentit, la comunitat autònoma de les
Illes Balears va assumir, mitjançant
el Decret 136/2001, de 14 de desembre (BOIB núm.155, de 27
de desembre), les competències transferides per l'Administració
de l'Estat en matèria de gestió de treball, de l'ocupació i de la
formació que li foren traspassades pel Reial Decret 1268/2001,
de 29 de novembre (BOE núm. 291, de 5 de desembre), les
quals són exercides pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears
(SOIB), entitat autònoma de caràcter administratiu, dotada de
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, creada per
la Llei 7/2000, de 15 de juny -modificada per la Llei 8/2004, de
23 de desembre i per la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2010, i pel Decret Llei 4/2011, de 5 d'agost-,
i adscrita a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
En referència particular al convenis de colAlaboració que se
subscriuen entre el SOIB i els consells insulars per a l'execució
dels programes d'inserció sociolaboral de la renda mínima
d'inserció per a l'any 2012, cal assenyalar que l'article 18 del
Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda
mínima d'inserció disposa que la Conselleria de Treball i
Formació és l'entitat responsable d'establir els criteris
i els procediments de regulació dels programes d'inserció
laboral. També estableix que els programes d'inserció laboral de
la renda mínima d'inserció seran gestionats de forma directa o
indirecta pels consells insulars, per això, es realitza el conveni
únicament amb aquests organismes. Els convenis celebrats dins
l'any 2012, prèvia la solAlicitud formulada i tramitada davant el
SOIB possibiliten donar continuïtat als efectes de la subscripció
d'un nou conveni, de les accions d'inserció laboral de les
persones en situació d'exclusió social que ja varen ser objecte de
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convenis de la mateixa naturalesa i entre les mateixes entitats
formalitzats en l'any 2011.
Els convenis de colAlaboració administratius, per raó de la
seva naturalesa o objecte, no es troben sotmesos a la legislació
en matèria de contractació dins l'àmbit del sector públic ni
tampoc a la legislació subvencional.
En concret, aquests convenis estan exclosos de l'àmbit
material d'aplicació del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic, en virtut del que estableix l'article 4, apartat 1,
lletra c) (article 4.1.: Estan excluidos del ambito de la presente
Ley ( .. .): c) Los convenios de colaboración que celebre la
Administración General del Estado con las entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades
Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales,
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los
que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que,
por su naturaleza, tengan la consideración de contratos sujetos
a esta Ley.), així com també de l'àmbit material d'aplicació del
Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la llei de subvencions, d'acord amb el que
disposa l'article 2, apartat 3, lletra e) de l'Annex (article 2.3.:
"No tenen la consideració de subvenció (...): e) les aportacions
dineràries a favor d'altres administracions públiques o de les
entitats que en depenen que s'hagin de fer efectives en virtut de
plans i programes o de convenis de colAlaboració formalitzats
d'acord amb la legislació de règim jurídic aplicable a les
administracions públiques)".
Palma, 17 d'agost de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 5336/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació per
a la utilització de la figura del conveni en convenis signats per
la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Illes Balears per a la Innovació Tecnològica 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 figura del conveni de colAlaboració a la qual es fa
referència és la regulada a l’article 4 c) del Reial Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic, mitjançant la
qual, contractes que a priori estan subjectes a les regles de la
contractació pública, poden ser formalitzats a través d’aquesta
altra fórmula.
La Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica
des de l’inici de la legislatura ha signat 31 acords o convenis, 20
dels quals ja no estan vigents, i només un d’ells té cabuda dins
la figura del conveni de colAlaboració abans esmentada, el signat
juntament amb el Parc Bit Desenvolupament, SA i BITEL
Balears Innovació Tecnològica, SA en matèria d’assessorament
i assistència en matèria fiscal, laboral i recursos humans. La
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seva justificació va ser publicada al Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 80, de 2 de juny de 2012, tal i com requereix
l’article 21.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes
Balears.
La resta de convenis o acords no encaixen en la figura del
conveni de colAlaboració a la qual es fa referència tal i com l’ha
configurada la normativa i la doctrina, no són relatius a matèries
subjectes a la normativa sobre contractació pública, i a més, en
molts de casos no suposen prestació econòmica i en la immensa
majoria dels supòsits simplement acorden un mutu intercanvi de
coneixements o detecten àrees d’interès comunes en les quals és
possible colAlaborar conjuntament cadascú amb els seus
recursos.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 5674/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a turisme sènior
Europa (IV). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Com garantirà l'Estat i el Govern de la nostra comunitat
autònoma l'accessibilitat dels turistes lligats al projecte
Turisme Sènior Europea a les illes de Menorca i d'Eivissa a la
propera temporada baixa?
Després de mantenir diverses reunions amb les línies aèries
que operen a Menorca i Eivissa, totes les dades apunten que
durant la propera temporada baixa es mantendrà la connectivitat
de la passada temporada a Eivissa i Millora la de Menorca per
la declaració de l'OSP Menorca-Madrid.

Palma, 17 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

O)

R)

A la Pregunta RGE núm. 5672/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a turisme sènior
Europa (II). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

A la Pregunta RGE núm. 5675/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a turisme sènior
Europa (V). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

Hi ha per part de l'Estat reserva de places a cadascuna de
les Illes per acolli el programa de Turisme Sènior Europa a la
temporada 2012-2013?

Coneix el Govern de les Illes Balears la disponibilitat
pressupostària del Govern de l'Estat en el projecte Turisme
Sènior Europa?

De moment s'han presentat 30 candidatures a nivell de tot
l'Estat, de les quals 8 seran destinacions seleccionades. A
Balears han presentat candidatura Calvià, Muro, Platja de
Palma, Eivissa, Santa Eulària, Sant Antoni de Portmany i un
grup de municipis de Menorca sota la marca Menorca (Sant
Lluís, Maó, Es Castell, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn i
Ciutadella).

Devers 2.000.000 euros segons informació de SEGITTUR.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
P)
A la Pregunta RGE núm. 5673/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a turisme sènior
Europa (III). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quines són les actuacions i les propostes de la Conselleria
de Turisme i Esports sobre les nostres illes en el marc del
projecte Turisme Sènior Europa per tal de rendibilitzar al
màxim aquesta iniciativa a la nostra comunitat autònoma?
ColAlaboració màxima amb els municipis que siguin
finalment seleccionats.
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

S)
A la Pregunta RGE núm. 5676/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a turisme sènior
Europa (VI). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quin és el compromís econòmic que suposarà l'adhesió al
projecte Turisme Sènior Europa per part de la nostra
comunitat autònoma?
L'adhesió al projecte Turisme Sènior Europa no suposarà
cap compromís econòmic per a la nostra comunitat
Palma, 31 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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T)

V)

A la Pregunta RGE núm. 5679/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reunions amb
els sindicats (III). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

A les Preguntes RGE núm. 5681/12 a 5683/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
serveis d'orientació laboral (I a III). (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).

Quantes i amb quines dates s’ha reunit el vicepresident
d’Economia o la persona delegada de la seva conselleria amb
els sindicats del sector de l’hostaleria per evitar la
convocatòria de vaga en el sector?
Les reunions que ha mantingut la directora general de
Treball i Salut Laboral, amb els sindicats del sector de
l’hostaleria per evitar la convocatòria de vaga han estat:
- 13 de març de 2012 a les 11:30 h amb la patronal.
- 17 d’abril de 2012 a les 13:00 h amb UGT.
- 27 de juny de 2012 a les 17:00 h amb la patronal.
- 28 de juny de 2012 a les 11:30 h amb UGT.
- 03 de juliol de 2012 a les 09:30 h amb la patronal.
- 09 de juliol de 2012 a les 13:00 h amb CCOO.
Palma, 11 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 5680/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a reunions amb
els sindicats (IV). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quantes i amb quines dates s’ha reunit el vicepresident
d’Economia o la persona delegada de la seva conselleria amb
els sindicats del sector del transport discrecional per evitar la
convocatòria de vaga en el sector?
Les reunions que ha mantingut la directora general de
Treball i Salut Laboral, amb els sindicats del sector del transport
discrecional per evitar la convocatòria de vaga en el sector el
mes de juliol, a més de les reunions efectuades, hi ha hagut
durant el mes de juliol nombroses cridades telefòniques tant a
UGT, CCOO, USO i la patronal de transport sobre aquests
temes.
- 18 d’abril de 2012 a les 13:30 h amb USO.
- 27 de juny de 2012 a les 18:00 h amb la patronal.
- 03 de juliol de 2012 a les 10:30 h amb la patronal.
- 05 de juliol de 2012 a les 11:00 h amb la patronal.
- 05 de juliol de 2012 a les 12:30 h amb USO.
- 09 de juliol de 2012 a les 11:00 h amb UGT.
- 09 de juliol de 2012 a les 13:00 h amb CCOO.
Palma, 11 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Quins són els serveis d'orientació laboral de què
disposaran els treballadors desocupats a cadascuna de les
nostres illes el mes d'octubre de 2012?, quins el mes de
novembre de 2012?, i quins el mes de desembre de 2012?
Cadascuna de les oficines integrants de la xarxa d'oficines
del SOIB comptarà amb un servei d'orientació que realitzarà les
tasques d'orientació dins d'un model individualitzat i
especialitzat, consistent en la realització d'itineraris
individualitzats d'inserció basats en:
• El diagnòstic sobre el perfil, necessitats expectatives de la
persona desocupada mitjançant entrevistes personalitzades.
• Classificació de la persona desocupada.
• Acords de colAlaboració signats entre els beneficiaris de
l'orientació laboral i el tècnic d'orientació de referència.
Compromisos establerts i proposta d'accions:
o Informatives i d'assessorament sobre: oferta formativa,
disseny de plans formatius i ajudes per a la formació, tipus de
contractes, mercat laboral, oportunitats de treball , teletreball,
servei d'intermediació, ofertes de feina, mesures de foment
d'ocupació, accés i tramitació a les mateixes, modalitats i
normes de contractació, i, en el seu cas, oferiment d'un servei
d'assistència més ampli ...
o Preinserció: identificar obstacles per a la inserció en accions
formatives i/o laborals, identificar la resistència a la formació i
a l'ocupació, abordatge positiu, proposar alternatives,
entrenament en habilitats socials bàsiques i habilitats laborals,
pràctiques en empreses ...
o Analítiques: valorar la situació ocupacional, el perfil
professional , les possibilitats del teletreball, el currículum vitae,
la carta de presentació, les habilitats laborals, la situació
psicoprofessional ...
o De recerca: definir estratègies de recerca, identificar
ocupadors i possibilitats de treball. Crear xarxa de contactes,
preparar entrevistes d'informació i selecció. Dissenyar projectes.
Preparar autocandidatures, elaborar CV i cartes de
presentació. Valorar ofertes de feina, acudir a entrevistes.
o De suport a la inserció: coordinació amb les empreses i
institucions. Informar i/o proposar usuaris a les mesures de
foment de l'ocupació del SOIB. Impulsar mobilitat geogràfica.
Suport a les accions formatives, al lloc de feina ...
Palma, 24 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 5769/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei
de tren i metro (III). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quines solucions oferí SFM als passatgers afectats per
l'aturada del servei de tren i metro el passat dia 2 de juliol de
2012?

3478

•
•
•

BOPIB núm. 72 - 9 de novembre de 2012

Les mesures preses foren:
Habilitar transport alternatiu per carretera amb autobusos
que realitzaven aturada a totes les estacions.
Utilitzar les unitats dièsel per al rescat d'unitats elèctriques.
Quan es van haver realitzat les verificacions requerides,
ordenar l'arrencada dels grups generadors d'emergència,
situats a UIB, per subministrar part de l'energia necessària
per recuperar la tracció de les unitats i conduir-les, a baixa
velocitat per reduir el consum energètic, fins al final del seu
recorregut.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 5770/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei
de tren i metro (IV). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quants passatgers comptabilitzà SFM com a afectats per
l'aturada del servei de tren i metro el passat dia 2 de juliol de
2012?
El nombre de passatgers afectats es calcula en 2.300
passatgers, aproximadament.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 5771/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei
de tren i metro (V). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Per quins motius no existeix un sistema d'emergència per
evitar problemes com el produït a la subestació elèctrica que
va partir l'incident de 2 de juliol de 2012?
Perquè vostès durant quatre anys no ho varen instalAlar.
Actualment i després de nou mesos de feina, conjuntament amb
ENDESA, ja existeix nova escomesa en servei.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 5772/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a aturada del servei
de tren i metro (VI). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quines mesures ha iniciat SFM per evitar nous incidents
com el que provocà l'aturada del servei de tren i metro el
passat dia 2 de juliol de 2012?
SFM disposa d'una escomesa nova al terme municipal de
Consell per tal de redundar el sistema que no s'havia pogut

connectar malgrat que es du fent feina des de setembre de 2011.
Es preveu la posada en servei d'aquesta nova escomesa durant
la darrera setmana de juliol o la primera d'agost.
A més a més, atès que el transformador de mesura que es va
trobar dins una celAla precintada per la companyia distribuïdora,
se solAlicitarà a Endesa anualment desprecintar aquesta celAla de
mesura per poder procedir a la revisió dels transformadors
ubicats en el seu interior.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 5796/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
Conservatori Superior. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
És cert que les nòmines del professorat del Conservatori
Superior de Música de les Illes Balears quedaran en suspens
a partir del mes de juliol a conseqüència que encara no s'ha
decidit el pressupost que queda disponible per a la resta de
l'any 2012?
No, no és veritat.
Palma, 1 d'agost de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 5804/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a entitats de
cooperació internacional. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de la cambra, a
disposició dels diputats i diputades.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 5813/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a instruccions
de funcionament dels centres per al curs 2012-2013. (BOPIB
núm. 56, de 12 de juliol de 2012).
Per quina raó s'ha endarrerit la publicació de les
instruccions de funcionament dels centres per al curs 20122013?
La publicació de les instruccions de funcionament dels
centres per al curs 2012-2013 s'ha endarrerit per motius de caire
organitzatiu, a causa de les necessitats que es varen produir en
el moment de redacció de les esmentades instruccions.
Palma, 22 d'agost de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 5884/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago, relativa a assistència a plens.
(BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
El passat dia 19 de juny es varen celebrar tres plens
extraordinaris al Parlament de les Illes Balears. Què van
cobrar cadascun dels conseller per assistir a les esmentades
convocatòries el 19 de juny de 2012? Es demana relació de
cadascun dels consellers.
D’acord amb l’escrit emès en data 6 de juliol de 2012 pel
lletrat oficial major del Parlament de les Illes Balears dirigit a
la Secretària General de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, les tres sessions plenàries
extraordinàries que se celebraren dia 19 de juny de 2012 es
computaran com a un sol acte, i per tant, l’import de la dieta que
s’ha d’abonar a cada conseller per la seva assistència és de
240,16 euros.
La relació dels imports cobrats per cada un dels consellers
és la següent:
- Josep Ignasi Aguiló Fuster: 240,16 euros.
- Antonio Gómez Pérez: 240,16 euros.
- Rafael Àngel Bosch Sans: 240,16 euros.
- Carlos Juan Delgado Truyols: 240,16 euros.
- Carmen Castro Gandasegui: 240,16 euros.
- Gabriel Company Bauzá: 240,16 euros.
- José Simón Gornés Hachero: 240,16 euros.
Palma, 3 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 5887/12, 5889/12 i 5892/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a prevenció d'incendis (II, III i VI). (BOPIB núm. 56,
de 19 de juliol de 2012).

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 5888/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a intervenció a
incendis (I). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Quantes sortides han efectuat els mitjans de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a intervenció a
incendis durant els mesos de maig, juny i fins a la data actual
de 2012 al conjunt de les Illes Balears?
Els mitjans de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori per a intervenció a incendis durant els mesos de maig,
juny i fins a la data actual de 2012 han realitzat un total de 305
sortides al conjunt de les Illes Balears per tal d'atendre a focs
forestals, agrícoles, urbans i falses alarmes.
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 5890/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a prevenció
d'incendis (IV). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa d'Eivissa?
L'operatiu de defensa contra incendis forestals de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori és un
operatiu interinsular en el qual hi ha mitjans fixos assignats a
una illa en concret i altres que tenen la capacitat de desplaçar-se
a qualsevol lloc en un breu període de temps. A l'illa de
Mallorca aquest operatiu compta enguany, a més del mateix
nombre de brigades i mitjans aeris que l'any passat, amb la
incorporació de més i millors mitjans (trituradores forestals,
vehicles, autobombes, camions, motoserres, desbrossadores,
noves comunicacions, etc.). A l'illa d'Eivissa s'ha eliminat un
punt fix de vigilància atenent criteris tècnics.

Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa de Mallorca, a l'illa de
Menorca i al conjunt de les Illes?
L'operatiu de defensa contra incendis forestals de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori és un
operatiu interinsular en el qual hi ha mitjans fixos assignats a
una illa en concret i altres que tenen la capacitat de desplaçar-se
a qualsevol lloc en un breu període de temps. A l'illa de
Mallorca aquest operatiu compta enguany, a més del mateix
nombre de brigades i mitjans aeris que l'any passat, amb la
incorporació de més i millors mitjans (trituradores forestals,
vehicles, autobombes, camions, motoserres, desbrossadores,
noves comunicacions, etc.).
Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Palma, 3 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 5891/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a prevenció
d'incendis (V). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Han augmentat els mitjans prevists per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per a la prevenció
d'incendis durant l'any 2012 a l'illa de Formentera?
L'operatiu de defensa contra incendis forestals de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori és un
operatiu interinsular en el qual hi ha mitjans fixos assignats a
una illa en concret i altres que tenen la capacitat de desplaçar-se
a qualsevol lloc en un breu període de temps. A l'illa de
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Formentera aquest operatiu compta enguany amb el mateix
nombre de brigades i mitjans que l'any passat.
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. 5897/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a policia a l'estació
intermodal. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Qui va autoritzar la presència del Cos Nacional de Policia
a l'estació intermodal el passat 18 de juny de 2012?

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 5893/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell
d'administració d'SFM. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).
Relació de membres del Consell d'administració d'SFM.
President: Sr. Gabriel Company Bauzá, conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Vicepresident: Sr. Juan Salvador Iriarte, director general de
Transports.
Secretari: Sr. Llorenç Rigo Rigo, secretari general adjunt de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Vocals: Sra. María José Marco Landazabal, secretària
general de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori; Sra. Neus L1iteras Reche, directora general de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic; Sr. José Carlos
Caballero Rubiato, president la Comissió Balear de Medi
Ambient; Sr. Joaquín García Martínez, director de l'Oficina de
Control Pressupostari.; Sra. Olivia Mercedes Cortés Jones, cap
del Gabinet del conseller; María José Llompart Roig, cap de
Secretaria del Gabinet del conseller; Sr. Jaime Ochogavia
Colom, director general d'Indústria i Energia.
Vocal suplent: Sr. Antoni Costa Costa, director general de
Pressuposts i Finançament.; Sr. Rafael Sabater Vidal, cap del
Servei Jurídic de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
Advocacia: Sr. José Ramón Ahicart Sanjosé, representant de
l'Advocacia de la CAIB en tasques d'assessorament jurídic i
com a suplent la Sra. Antònia Perelló Jorquera, directora de
l'Advocacia de la comunitat autònoma.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Els cossos i forces de seguretat de l'Estat no requereixen
d'autorització per presentar-se en un espai públic com l'estació
intermodal de Palma.
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. 6212/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla integral de
turisme de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de
2012).
Quin ha estat el cost de la redacció i la presentació del Pla
integral de turisme de les Illes Balears?
S'ha realitzat amb recursos i personal propis.
Palma, 2 d'agost de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 6213/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla integral de
turisme de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost de
2012).
Quines persones, institucions i empreses han participat a
la redacció del Pla integral de turisme de les Illes Balears?
La Conselleria de Turisme i Esports i l'ATB.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 5894/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a personal d'SFM.
(BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).
Relació del personal d'SFM que realitza les seves funcions
als serveis de metro.
Tot el personal d'SFM, doncs els torns de feina no
diferencien la línia de metro de la resta de la xarxa.
Palma, 6 d'agost de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Palma, 2 d'agost de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 6214/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla integral de
turisme de les Illes Balears (III). (BOPIB núm. 60, d'1 d'agost
de 2012).

•
•
•

Quin és el pressupost per desenvolupar el Pla integral de
turisme de les Illes Balears el 2012, 2013, 2014 i 2015?
Els recursos del Pla integral per als anys 2012, 2013, 2014
i 2015 vénen constituïts per:
a) El pressupost de la mateixa conselleria.
b) Els recursos obtinguts en els processos de regularització
de les places turístiques del consorci de la borsa de places.
c) Recursos que s'aporten pel sector privat a partir de les
oportunitats i eines de la nova Llei 8/2012, del turisme de les
Illes Balears.
Palma, 2 d'agost de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 6330/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a canvis de personal
de l'empresa CBM contractada per IB3 Ràdio. (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).
Quin són els canvis que s'han produït entre el personal
contractat per l'empresa adjudicatària CBM als serveis
informatius d'IB3 Ràdio?
CBM té l'autonomia i la responsabilitat de la seva
organització interna i, per tant, els canvis sobre el seu personal
s'han fet des de la seva exclusiva competència.
Santa Ponça, 25 de setembre de 2012.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruíz i Rivero.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 6480/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
desenvolupament reglamentari de la Llei del turisme. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Quina és la relació d'entitats i institucions a les quals la
Conselleria de Turisme i Esports ha demanat suggeriments i
propostes per al desenvolupament reglamentari de la Llei del
turisme de les Illes Balears?
•
•
•
•
•

•
•

ABC Menorca.
Acció Sindical - CCOO.
ACOTUR.
AFEDECO.
Agrupacions empresarials de lloguer de vehicles amb i sense
conductor de Balears (AEVAB) i del servei discrecional de
viatgers de Balears.
AMAT.
Amics de la Terra.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arca.
ASHOME.
Associacions empresarial de promotors immobiliaris de
Balears, menorquina de cafeteries, bars i restaurants, de
campos de golf de Balears, d'empresaris de sales de festa,
discoteques i similars de Balears, d'empresaris d'habitatges
turístics de vacances, d'instalAlacions nàutiques i esportives
de Balears, de professionals i empreses de turisme actiu de
les Illes Balears, de restauració PIMEM, de tècnics esportius
i guies de muntanya, d'urbanitzadors i promotors de Balears,
empresarial d'activitats turístiques de la Platja de Palma,
empresarial d'Hostaleria i restauració de Menorca,
empresarial menorquina d'oci, serveis i activitats turístiques,
espanyola de companyies aèries, provincial d'empresaris
d'activitats marítimes de Balears, agrària Asaja Balears,
agroturisme balear, balear de serveis immobiliaris,
d'empreses de càtering de Balears, de bodeguers de les Illes
Balears, de productors audiovisuals de les Illes Balears, de
propietaris de cases de vacances de Mallorca, empresarial de
restauració de Mallorca, d'empreses nàutiques de les Illes
Balears, independent de joves empresaris de Balears.
AVIBA.
CAEB.
Cambres Oficials de Comercio, Indústria y Navegació de
Mallorca, d'Eivissa i Formentera i de Menorca.
Conselleres de Turisme, Comerç i Mobilitat del Consell
Insular de Formentera, del Departament de Turisme del
Consell Insular d'Eivissa i del Departament de TurismeConsell Insular de Menorca.
Consorci de la Platja de Palma.
Direcció Insular de Projectes.
Federacions Balear de Muntanyisme i Escalada, de Ciclisme
de les Illes Balears, Empresarial Balear de Transports
(FEBT) i de Empresas Nàuticas de Baleares.
FEHIF.
FEHM.
FELIP.
Foments de Turisme de Menorca, d'Eivissa i de Mallorca.
Fundacions Destí Menorca, Mallorca Turisme, per a la
Promoció turística d'Eivissa i Turisme Palma de Mallorca
365.
GOB
Grupo Ava.
Ibiza Convention Bureau.
1lAlustres ColAlegis d'Enginyers de Camins, Canals i Ports;
d'Advocats de les Illes Balears; d'Arquitectes; de
Registradors de la Propietat; de Secretaris de les Illes
Baleares; Notarial de les Illes Balears; d'Economistes; de
Gestors Administratius de Balears; de Guies Turístics de les
Illes Balears.
Mallorca Convention Bureau
Mallorca Film Commission.
Menorca Convention Bureau.
Patronat de Turisme de Formentera.
Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera
Petits Cellers de Palma.
PIMECO.
PIMEM.
Secretaries Generals de la Conselleria d'Administracions
Públiques, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori; de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, de la Conselleria de Presidència, de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i de la
Conselleria de Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.
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UGT.
Unión Balear de Entidades Sanitarias.
Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones de
Asistencia a Personas con Discapacidad de Baleares.
Urbanisme de l'Ajuntament de Palma.
USO.
VITURME.
Palma, 18 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 6481/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a informes
favorables per a la millora d'instalAlacions i allotjaments
turístics. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de la cambra, a
disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
AS)
A les Preguntes RGE núm. 6482/12 i 6483/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relatives a
acords de les meses estratègiques de cultura i gastronomia i de
naturalesa i turisme actiu. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre
de 2012).
Quins són els acords resultants de les reunions de les meses
estratègiques de cultura i gastronomia? I de les de naturalesa
i turisme actiu?
Les meses no adopten acords, sinó que són un fòrum de
debat i coordinació entre el sector públic i privat per a l'impuls
de productes diferenciats i singulars, en el qual s'informa sobre
les accions a dur a terme i s'aporten propostes i suggeriments.
Palma, 20 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 6484/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a participants en
les meses estratègiques de cultura i gastronomia. (BOPIB núm.
62, de 7 de setembre de 2012).
Quins són els membres participants de les meses
estratègiques de cultura i gastronomia?
A la Mesa Estratègica de Cultura són: Coordinadora i
tècnica de l'àrea Producte ATB, Bisbat de Mallorca, ColAlegi
Oficial de guies turístics de Balears, AIGAB (Associació
independent de galeries d'art de Balear), Fundació de promoció
turística del Consell Insular d'Eivissa, Art Palma, (Associació
de galeristes d'art de Palma), Direcció General de Cultura,
Govern de les Illes Balears; Consell Insular de Mallorca,
Ajuntament de Palma de Mallorca, FEHM i Cambra de comerç.

A la Mesa Estratègica de Gastronomia són: Coordinadora i
tècnics de l'àrea producte Agència del Turisme Balear,
Restauració CAEB, Restauració PIMEM, SEMILLA,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Associació
de Petits Cellers de les Illes Balears, Cambra de Comerç de
Mallorca, Acadèmia de Gastronomia de Mallorca. Associació
de Bodeguers de Balears, Consell de Mallorca, FEHM,
Ajuntament de Palma i Fundació de Promoció Turística
d'Eivissa.
Palma, 24 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 6485/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a participants en
les meses estratègiques de naturalesa i turisme actiu. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Quins són els membres participants de les meses
estratègiques de naturalesa i turisme actiu?
Són els següents: Cambra de Comerç, Espais de Natura de
les Illes Balears, Consell de Mallorca, Federació Empresarial
Hotelera de Mallorca, Agrupació Empresarial d'agències de
viatges de Balears, ColAlegi Oficial de Guies Turístics de les
Illes Balears, Federació Balear de Muntanyisme i Escalada,
Associació de Guies de muntanya i Tècnics esportius de les Illes
Balears i Associació empresarial Mallorca Top Activities.
Palma, 24 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 6505/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (I). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
En data de 31 de març de 2012, corresponents al primer
trimestre del 2012, quants treballadors fixos discontinus eren
treballadors fixos a la mateixa empresa fa un any?
Del total de treballadors fixos discontinus afiliats al règim
general de la Seguretat Social a 31 de març de 2012 (24.126
afiliats) n’hi ha 776 que consten com a afiliats a la mateixa
empresa amb un contracte indefinit (no fix-discontinu) a data 31
de març de 2011.
Taula amb les dades corresponents:
Nombre de
treballadors
Treballadors fixos discontinus, uni-afiliats al règim general a
2012T1

24.126

No es trobaven afiliats al R. General al 2011T1

5.769

Eren treballadors multiafiliats al R. General al 2011T1

109
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No treballaven a la mateixa empresa al 2011T1
Treballaven a la mateixa empresa com a indefinit/fix-discontinu al
2011T1

1.166

Treballaven a la mateixa empresa amb una altre tipologia
contractual al 2011T2

3483

4.971

14.935

Treballaven a la mateixa empresa com a indefinit (no fixdiscontinu) al 2011T1

776

Treballaven a la mateixa empresa amb una altre tipologia
contractual al 2011T1

1.371

Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de març de
2011.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 6506/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a treballadors
fixos discontinus (II). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
En data de 31 de març de 2012, corresponents al segon
trimestre del 2012, quants treballadors fixos discontinus eren
treballadors fixos a la mateixa empresa fa un any?
Del total de treballadors fixos discontinus afiliats al règim
general de la Seguretat Social a 30 de juny de 2012 (56.400
afiliats) n’hi ha 1.025 que consten com a afiliats a la mateixa
empresa amb un contracte indefinit (no fix-discontinu) a data 30
de juny de 2011.
Taula amb les dades corresponents:
Nombre de
treballadors
Treballadors fixos discontinus, uni-afiliats al règim general a
2012T2

65.400

No es trobaven afiliats al R. General al 2011T2

2.722

Eren treballadors multiafiliats al R. General al 2011T2

368

No treballaven a la mateixa empresa al 2011T2

3.459

Treballaven a la mateixa empresa com a indefinit/fix-discontinu al
2011T2

43.855

Treballaven a la mateixa empresa com a indefinit (no fixdiscontinu) al 2011T2

1.025

Observacions metodològiques:
• La informació s’ha extret del fitxer de microdades d’afiliats
a la Seguretat Social. En aquest sentit, s’han agafat els
afiliats fixos discontinus existents a dia 31 de març de 2012
i s’ha fet una recerca de la seva situació a dia 31 de març de
2011.
• Només s’han tingut en compte els afiliats al règim general
sense conveni especial, ja que el règim especial agrari
(vigent fins el dia 31 de desembre de 2011) i el règim
especial de llars (vigent fins el dia 30 de juny de 2012) no
especificaven els tipus de contracte, per tant no sabem si
l’any 2011 aquests treballadors eren fixos discontinus o no.
• Només s’han considerat els treballadors amb una única
afiliació al règim general de la Seguretat Social, atès que
dels multiafiliats no es pot fer el seguiment dels
corresponents canvis de tipus de contracte.
Palma, 28 de setembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 6522/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ports de
titularitat autonòmica. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).
Quines foren el 2010 les despeses de gestió per part de la
comunitat autònoma a cadascun dels ports de titularitat
autonòmica?
L'empresa pública Ports IB no té comptabilitat
individualitzada per a cadascun dels ports, ja que la majoria dels
serveis es contractes conjuntament. Ni a la classificació
econòmica de les despeses, ni a la comptabilitat de l'empresa hi
ha el concepte de despesa de gestió, per la qual cosa li preg que
procedeixin a assenyalar a quines despeses es refereix a la seva
pregunta.
Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 6541/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Turisme
i Esports. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

•
•
•
•

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 de
la Conselleria de Turisme i Esports durant l'exercici 2012 fins
a la data de la resposta en què consti la data de pagament, el
concepte i l'informe.
No s'ha pagat cap factura, ja que pressupostàriament no és
el capítol adequat per al pagament de factures per tractar-se de
transferències per a despesa corrent.
Palma, 24 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

•

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 6542/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a factures
pagades amb càrrec al capítol 4 de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).
Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 del
pressupost de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació durant l’exercici 2012 fins la data de
resposta, a la qual consti almenys la data de pagament, el
concepte i l’import.

•

•
•

Amb càrrec al capítol 4 del pressupost de la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació no s’ha
pagat cap factura durant l’exercici 2012. Els pagaments que
s’han carregat al capítol 4 han estat subvencions i aportacions
als ens dependents de Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació.

•
•
•

Palma, 14 de setembre de 2012
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

•
•
•

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 6548/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges
realitzats pel conseller de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 62,
de 7 de setembre de 2012).

•

Relació dels viatges realitzats pel conseller de Turisme i
Esports amb càrrec al pressupost públic des de l'inici de la
legislatura fins a la data de la resposta, amb especificació de
les dates, la destinació i el motiu.

•

•
•

Els viatges han estat els següents:
3 de juliol 2011: Londres. Assistència a la final de tennis de
Wimbledon en la qual participava Rafael Nadal.
7 de juliol 2011: Eivissa. Reunió amb la Federació Hotelera
d'Eivissa-Formentera.

•
•

14 de juliol 2011: Menorca. Reunió amb l'Associació
Hotelera de Menorca.
20 de juliol 2011: Santander. Assistència a jornades de
turisme organitzades per EXCELTUR.
8 de setembre 2011: Madrid. Desdejuni Europa Press.
13 i 14 de setembre 2011: Eivissa i Formentera. Programa:
Reunions amb el Consell Insular d'Eivissa, amb
l'Ajuntament de Sant Antoni; visita al port de Sant Antoni
i reunió amb representants del club nàutic, l'estació nàutica
i la confraria de pescadors; reunió amb l'Associació Nàutica
d'Eivissa i Formentera, reunió amb les navilieres que operen
a Eivissa i Formentera (Eurolíneas Marítimas, Trasmapi,
Mediterránea Pitiusa y Formentera Cargo); reunió amb
representants de l'Ajuntament de Santa Eulàlia; visita al port
de Santa Eulàlia i reunió amb representants del club nàutic;
reunió amb el Consell Insular de Formentera; reunió amb
l'Associació Hotelera de Formentera y reunió amb
l'Ajuntament d'Eivissa.
28 i 29 de setembre 2011: Menorca. Reunions amb el
Consell Insular de Menorca, amb la Plataforma “El transport
aeri ofega Menorca”; visita al port d'Addaia i reunions amb
representants del club nàutic, amb l'Associació Menorquina
d'empreses nàutiques, amb els ajuntaments de Maó i
Ciutadella, visita al nou port de Ciutadella, a l'antic port de
Ciutadella, reunió amb representants del club nàutic de
Ciutadella, visita al port de Cala En Bosch i reunió amb
representants del club nàutic; assistència a la inauguració del
centre de convencions d'Es Mercadal; visita al port de
Fornells i reunió amb representants del club nàutic.
19 d'octubre 2011: Menorca. Reunions amb PIME Menorca;
de la Mesa de Alcaldes pel turisme de Menorca i amb
l'Associació Hotelera de Menorca.
7 i 8 de novembre 2011: Londres. Assistència a la fira de
turisme (World Travel Market).
17 de novembre 2011: Eivissa i Formentera. Primeres
reunions de la Mesa de Alcaldes pel Turismo d'Eivissa i de
la Mesa de Alcaldes pel Turisme de Formentera.
17 i 18 de gener 2012: Madrid. Assistència a la fira de
turisme de Madrid (FITUR).
24 de gener 2012: Madrid. Reunió amb la ministra de
Foment.
27 de febrer 2012: Menorca. Reunions amb ASHOME i de
la junta rectora del Consorci Pati de Sa Lluna.
7, 8 i 9 de març 2012: Berlin. Assistència a la Fira de
turisme de Berlín (ITB).
11 i 12 de març 2012. El Hierro. Assistència a la
Conferència Sectorial de Turisme.
16 de març 2012. Maó. Assistència a sessió del Consell de
Govern.
21, 22 i 23 de març 2012. Moscou. Assistència a la Fira de
turisme de Moscou (MITT).
16 i 17 d'abril 2012. Madrid. Assistència a la reunió del
Consell Espanyol de Turisme.
28 d'abril 2012. Menorca. Assistència al programa gent
viatgera.
8 de setembre 2012. Eivissa. Assistència al programa gent
viatgera.
Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 6550/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries (I). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per quin motiu el conseller de Turisme i Esports no
considera una despesa protocolAlària superior a 500 euros el
seu viatge a Wimbledon el 2011?
Les despeses protocolAlàries relatives al viatge del conseller
de Turisme o Esports a Wimbledon el 2011, s'han
comptabilitzat a la partida 22601 i no són superiors a 500 euros.
Palma, 19 de setembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8339/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social sobre les
prioritats que es marca el nou conseller en relació amb les
polítiques que aplicarà la seva conselleria.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió de l'escrit RGE núm. 8331/12, del Grup
Parlamentari Socialista, de solAlicitud de dictamen del Consell
Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm.
5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en
matèria d'indústria i energia i altres activitats.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
d'acord amb el previst per la Resolució de Presidència
reguladora de les solAlicituds de dictamen al Consell Consultiu
de les Illes Balears en relació amb les iniciatives legislatives,
acorda d'incloure'l a l'ordre del dia d'una propera sessió plenària,
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen del
projecte de llei esmentat a l'enunciat, publicat al BOPIB núm.
58, de 25 de juliol de 2012.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2012, conformement amb l'article 46 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 la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans i davant la Comissió de Salut, per tal d'informar
sobre les prioritats que es marca el nou conseller en relació amb
les polítiques que aplicarà la seva conselleria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 8395/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social sobre les directrius generals de
l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família
i Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans i davant la Comissió de Salut, per tal d'informar
sobre les directrius generals de l'acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Canvi en la composició de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de novembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
8328/12, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica que el diputat Sr. Gabriel José Martí i Ballester
deixarà de formar part de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, en compliment de l'acord adoptat per
la Mesa i la Junta de Portaveus en sessió de dia 24 d'octubre
proppassat, en relació amb la composició de la comissió
esmentada, publicat al BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de novembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 70, de 2 de novembre
de 2012.
- Pàg. 3335 i 3373. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple, apartat Q)
On diu: RGE núm. 8368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts socials per a 2012.
Hi ha de dir: RGE núm. 8368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç
Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts socials per a 2013.
- Pàg. 3343. Resolucions derivades de proposicions no de llei,
apartats D) i E)
On diu: La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, ...
Hi ha de dir: La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre
de 2012, ...
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