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AP) RGE núm. 10242/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (II). 3836

AQ) RGE núm. 10243/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (III). 3837

AR) RGE núm. 10244/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (IV). 3837

AS) RGE núm. 10245/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (V). 3837

AT) RGE núm. 10246/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VI). 3837

AU) RGE núm. 10247/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VII). 3837

AV) RGE núm. 10248/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (VIII). 3837

AX) RGE núm. 10249/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (IX). 3838

AY) RGE núm. 10250/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (X). 3838

AZ) RGE núm. 10251/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (XI). 3838

BA) RGE núm. 10252/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (XII). 3838

BB) RGE núm. 10259/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ZEPA Sa Roca (Es Mercadal). 3838

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 10263/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada
d'imposts. 3839

B) RGE núm. 10291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aprofitament de
l'atenció sanitària. 3839

C) RGE núm. 10292/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova llei
d'educació. 3840

D) RGE núm. 10293/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a les
persones amb discapacitat. 3840

E) RGE núm. 10294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finca pública de
Son Real. 3840

F) RGE núm. 10295/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principis
dels pressuposts tramesos pel Govern. 3840

G) RGE núm. 10296/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a drets i
llibertats de la ciutadania. 3840

H) RGE núm. 10297/12, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a serveis afectats de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en els nous pressuposts. 3840
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I) RGE núm. 10299/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a protecció i cura dels espais naturals i finques públiques. 3841

J) RGE núm. 10300/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a defensa de la llengua i les competències educatives. 3841

K) RGE núm. 10302/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consorci de
borsa de places. 3841

L) RGE núm. 10303/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a corredor
ferroviari de la Mediterrània. 3841

M) RGE núm. 10304/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou contracte de
telefonia mòbil. 3841

N) RGE núm. 10305/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convocatòries
de cursos de formació del SOIB. 3841

O) RGE núm. 10306/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conferència
sectorial sobre l'avantprojecte de LOMCE. 3842

P) RGE núm. 10307/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inserció dels
colAlectius vulnerables. 3842

Q) RGE núm. 10308/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords amb els
empleats públics en relació amb les baixes per malaltia. 3842

R) RGE núm. 10309/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe sobre
transparència de l'ONG Transparència Internacional. 3842

S) RGE núm. 10310/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballs
d'extracció de biomassa vegetal a Menorca. 3842

T) RGE núm. 10311/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades sobre
dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 3842

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9594/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a retallades als serveis bàsics de salut de Ferreries. 3843

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9617/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a celebració de l'Any Marià Villangómez. 3843

B) RGE núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pensió de jubilació. 3844

C) RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxes judicials. 3844

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 1145/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a productors de patates.
3845

B) A la Pregunta RGE núm. 3506/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic, educació (II). 3845

C) A la Pregunta RGE núm. 4112/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears (XLIX). 3845

D) A la Pregunta RGE núm. 4649/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a nou Estatut del docent.
3846
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E) A la Pregunta RGE núm. 4658/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en publicitat (IV).
3846

F) A les Preguntes RGE núm. 5260/12 i 5265/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a convenis
signats per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani i per la Fundació Menorquina de l'Òpera. 3846

G) A la Pregunta RGE núm. 5263/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 3846

H) A la Pregunta RGE núm. 5275/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni als convenis signats per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 3846

I) A la Pregunta RGE núm. 5281/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni als convenis signats per l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears. 3847

J) A la Pregunta RGE núm. 5282/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni als convenis signats per l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. 3847

K) A la Pregunta RGE núm. 5340/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a la
utilització de la figura del conveni a convenis signats per la Fundació Menorquina de l'Òpera. 3847

L) A les Preguntes RGE núm. 5334/12, 5335/12, 5344/12,  5346/12 i 5347/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, relatives a motivació per a la utilització de la figura del conveni a convenis signats per la Fundació del Museu i Centre Cultural
de Formentera, per la Fundació Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani, la Fundació Robert Graves, la Fundació Teatre del Mar
i la Fundació Teatre Principal d'Inca. 3847

M) A la Pregunta RGE núm. 5350/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a línia d'ajudes o
subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 3848

N) A la Pregunta RGE núm. 5436/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a membre del Consell
d'administració de l'Autoritat Portuària. 3848

O) A la Pregunta RGE núm. 5557/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a deute del Govern amb els
centres concertats. 3848

P) A la Pregunta RGE núm. 5684/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute de la Conselleria
d'Educació amb els centres educatius i de formació. 3848

Q) A la Pregunta RGE núm. 5761/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a Formentera
per a 2012 (II). 3848

R) A la Pregunta RGE núm. 6377/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a escolarització.
3849

S) A les Preguntes RGE núm. 6432/12 a 6434/12, 6436/12 a 6439/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a previsió de places escolars per etapes i municipis (I a III, V a VIII). 3849

T) A les Preguntes RGE núm. 6440/12, 6442/12 a 6447/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives
a previsió de places escolars per etapes i municipis (IX i XI a XVI). 3849

U) A les Preguntes RGE núm. 6448/12 a 6454/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a previsió
de places escolars per etapes i municipis (XVIII a XXIII). 3849

V) A la Pregunta RGE núm. 6525/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords i/o colAlaboracions
entre el SOIB i el Consell d'Eivissa. 3849

X) A les Preguntes RGE núm. 6526/12 i 6527/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords i/o
colAlaboracions el 2012 del SOIB amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i amb l'Ajuntament de Palma. 3850

Y) A la Pregunta RGE núm. 6528/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programes per a
l'orientació, la informació i la integració laboral dels joves. 3850



3816 BOPIB núm. 76 -  7 de desembre de 2012

Z) A les Preguntes RGE núm. 6531/12, 6538/12, 6967/12 i 6968/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí,
relatives a factures pagades amb càrrec als capítols 2 i 4 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i a recaptació tributària (I
i II). 3850

AA) A la Pregunta RGE núm. 6532/12,presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Presidència. 3850

AB) A la Pregunta RGE núm. 6539/12,presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades amb
càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Presidència. 3851

AC) A la Pregunta RGE núm. 6655/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a operacions de
crèdit. 3851

AD) A la Pregunta RGE núm. 6738/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament del director de
l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior, 2. 3852

AE) A la Pregunta RGE núm. 6739/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a equip directiu a l'IES Josep
Miquel Guàrdia d'Alaior. 3853

AF) A la Pregunta RGE núm. 6740/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a equip directiu a l'IES Josep
Miquel Guàrdia d'Alaior, 2. 3853

AG) A la Pregunta RGE núm. 6761/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons de cooperació.
3853

AH) A la Pregunta RGE núm. 6848/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions
aprovades i denegades (I). 3853

AI) A la Pregunta RGE núm. 7122/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a alternativa al
tancament de l'escoleta de la Conselleria de Presidència. 3853

AJ) A la Pregunta RGE núm. 7124/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a obres i/o reformes
a la Conselleria de Presidència. 3853

AK) A la Pregunta RGE núm. 7125/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a cost de les obres,
reformes o reestructuracions d'espai a la Conselleria de Presidència. 3854

AL) A la Pregunta RGE núm. 7304/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció en
matèria d'immigració. 3854

AM) A la Pregunta RGE núm. 7536/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (I). 3854

AN) A la Pregunta RGE núm. 7537/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (II). 3854

AO) A la Pregunta RGE núm. 7538/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (III). 3854

AP) A la Pregunta RGE núm. 7539/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (IV). 3855

AQ) A la Pregunta RGE núm. 7540/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (V). 3855

AR) A la Pregunta RGE núm. 7541/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (VI). 3855

AS) A la Pregunta RGE núm. 7543/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (VIII). 3855

AT) A la Pregunta RGE núm. 7544/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (IX). 3855
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AU) A la Pregunta RGE núm. 7546/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XI). 3855

AV) A la Pregunta RGE núm. 7547/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XII). 3856

AX) A la Pregunta RGE núm. 7549/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XIV). 3856

AY) A la Pregunta RGE núm. 7550/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XV). 3856

AZ) A la Pregunta RGE núm. 7552/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XVII). 3856

BA) A la Pregunta RGE núm. 7552/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XVIII). 3856

BB) A la Pregunta RGE núm. 7554/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XIX). 3857

BC) A la Pregunta RGE núm. 7555/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XX). 3857

BD) A la Pregunta RGE núm. 7556/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XXI). 3857

BE) A la Pregunta RGE núm. 7557/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XXII). 3857

BF) A la Pregunta RGE núm. 7558/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XXIII). 3857

BG) A la Pregunta RGE núm. 7559/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del personal
docent (XXIV). 3857

BH) A la Pregunta RGE núm. 7757/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a personal interí que ha
començat a treballar en el sector públic. 3858

BI) A les Preguntes RGE núm. 7803/12 a 7806/12 i 7808/12 a 7810/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i
Fuster, relatives a agroturismes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera i a turisme rural a Eivissa, a Menorca i a Mallorca.

3858

BJ) A la Pregunta RGE núm. 7960/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ingressos pendents de l'ecotaxa.
3858

BK) A la Pregunta RGE núm. 7922/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Fira de París,
Top Resa (I). 3858

BL) A la Pregunta RGE núm. 7922/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Fira de París,
Top Resa (II). 3858

BM) A la Pregunta RGE núm. 8117/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a promoció
turística, 1. 3859

BN) A la Pregunta RGE núm. 8118/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a promoció
turística, 2. 3859

BO) A la Pregunta RGE núm. 8118/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a promoció
turística, 2. 3859

BP) A la Pregunta RGE núm. 8120/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a promoció
turística, 4. 3860
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BQ) A la Pregunta RGE núm. 8121/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a promoció
turística, 5. 3860

BR) A la Pregunta RGE núm. 8123/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a informe Exceltur,
1. 3860

BS) A la Pregunta RGE núm. 8124/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a informe Exceltur,
2. 3860

BT) A la Pregunta RGE núm. 8125/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a informe Llei
de turisme, 1. 3861

BU) A la Pregunta RGE núm. 8126/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a informe Llei
de turisme, 2. 3861

BV) A la Pregunta RGE núm. 8308/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a borsa de places
legalitzades. 3861

BX) A la Pregunta RGE núm. 8378/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cost del Centre
d'interpretació de l'esport. 3861

BY) A la Pregunta RGE núm. 8379/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cost del manteniment
del Centre d'interpretació de l'esport. 3861

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 9580/12, 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 el Pla de viabilitat dels hospitals General i Joan March. 3861

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 9623/12. 3862

B) Rectificació del títol de la Proposició no de llei RGE núm. 9406/12. 3862

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012. 3862
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
l'horabaixa de dia 27 de novembre de 2012, aprovà les
Resolucions derivades del Debat sobre l'orientació política
general del Govern.

Palma, a 4 de desembre de 2012
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que l'actuació política es fonamenti en el diàleg i la concertació
social, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes Balears a fer
una política econòmica d'acord amb les necessitats dels
ciutadans, amb diàleg i consens, en defensa dels interessos
d'aquestes illes davant el Govern de l'Estat, i per tant a constituir
un grup de treball d'institucions, organitzacions i persones que
elaborin propostes de futur per a les Illes en els àmbits
econòmic, social i laboral.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a proposar, en compliment de Llei Orgànica
1/2007, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
les inversions estatutàries que pertoquen a la nostra comunitat
així com a reclamar els 1.000 milions d'euros que deu l'Estat a
la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transformar l'actual hospital de Can Misses a
Eivissa, el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a Mallorca,
en centres sociosanitaris, sempre segons disponibilitat
pressupostària.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar des de la igualtat d'oportunitats per a
tots els joves, independentment del seu lloc de residència, els
nous estudis i les noves titulacions dins el camp de la Formació
Professional per tal de lluitar contra l'abandonament prematur
i el fracàs escolar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar personant-se en totes les causes
judicials de casos de corrupció en les quals s'investiga la
comissió de presumptes delictes de prevaricació i
malbaratament de cabals públics, entre d'altres, comesos per
responsables polítics de l'administració autonòmica, i a reclamar
els diners presumptament malbaratats.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant, conjuntament amb cada
consell insular, en l’estructuració de productes turístics basats
en la diferenciació de cada illa, especialment amb els que es
desenvolupen a la temporada baixa i d'hivern com ara turisme
cultural i patrimonial, gastronòmic, de salut i d'esport i de

natura, així com el turisme de creuers adaptat a cada realitat
insular, productes tots ells d'especial incidència econòmica en
els períodes de menor activitat turística.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que exigeixi davant les instàncies de la UE que els tipus
d'interès dels préstecs procedents del Banc Central Europeu per
al sosteniment de les administracions públiques sigui de l'1%,
independentment de la mediació de la banca privada.

8. El Parlament de les Illes Balears considera d’extrema
urgència solucionar la problemàtica dels desnonaments i insta
el Govern d’Espanya a continuar la modificació de la legislació
en matèria hipotecària per instaurar la dació en pagament.

9. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per l'anunci del president del Govern d'un pla
d'equilibri financer per tal de mantenir en funcionament els
hospitals General i Joan March.

10. El Parlament de les Illes Balears constata la nul•la
actuació de l'anterior govern en relació amb reclamar el
finançament de carreteres, i manifesta la seva satisfacció en
relació amb el compromís del Govern de l'Estat per tal d'abonar
els 333 milions d'euros del Conveni de carreteres, reconegut a
la sentència del Tribunal Suprem.

11. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern,
dins el marc de la Llei d'emprenedors i empreses, ha
confeccionat (febrer 2012) el Pla d'internacionalització en el
qual hi han participat 30 tècnics de la conselleria i 50
associacions i institucions. S'ha fet de manera conjunta i amb els
esforços del Govern, les Cambres de Comerç (de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera) i l'ICEX (Instituto Español de
Comercio Exterior). El Pla recull les principals accions,
programes i serveis que les institucions indicades duran a terme
durant l'any 2012.

12. El Parlament de les Illes Balears constata que fruit de la
Llei d'emprenedors i empresa s'aposta pel finançament de les
empreses i dels emprenedors a través de la societat de garantia
recíproca ISBA. De fet, arran de l'impuls donat per la llei i
gràcies als avals d'ISBA s'han creat un 38% més d'empreses i
s'han iniciat un 80% més de projectes d'emprenedors respecte
del període anterior a la llei. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que l'aportació de l'actual govern de les
Illes en el 2011 (5.800.000 euros) al fons d'ISBA representa un
75% del total de les aportacions efectuades en els darrers vuit
anys. A més, el Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
continuar fent feina, dins el marc de la Llei d'emprenedors, per
fomentar l'esperit emprenedor entre la gent jove.

13. El Parlament de les Illes Balears constata la feina
desenvolupada pel Govern de les Illes Balears quant a la
reducció d'empreses públiques i anima el Govern de les Illes
Balears a continuar amb les polítiques de reducció del sector
públic instrumental d'aquesta comunitat.

14. El Parlament de les Illes Balears constata que la millor
manera de generar confiança i reactivar l'economia és pagant les
factures als proveïdors, així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata que el mecanisme extraordinari de pagament
a proveïdors, que va suposar injectar més de 842 milions d'euros
a l'economia de Balears, va significar un important estímul
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econòmic per a les nostres illes, que va permetre abonar un total
de 245.000 factures.

15. El Parlament de les Illes Balears constata que l'actual
sistema de finançament de les comunitats autònomes, aprovat
pel govern del president Rodríguez Zapatero, és injust i negatiu
per a les Illes Balears i dóna suport a totes les accions que
s'estan portant a terme per part del Govern de les Illes Balears
encaminades a la modificació de l'actual sistema de finançament
de les comunitats autònomes.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar a la senda del compliment del dèficit
i la racionalitat de la despesa pública, garantia de futur, tot
mantenint els serveis públics essencials. Així, el Parlament de
les Illes Balears constata el fracàs de les polítiques d'increment
de les despeses i d'increment exponencial de l'endeutament i del
dèficit, el final de la cultura de la subvenció i de
l'intervencionisme públic, i que aquestes polítiques han provocat
que dins els anys 2012 i 2013 s'hagi de dedicar més del 22% del
pressupost a amortització de deute i a pagament d'interessos.
Finalment, el Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de racionalització i de millora en la productivitat
obrin una nova forma d'entendre la política econòmica que
traspassa el protagonisme de la reactivació econòmica a la
iniciativa privada.

17. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
discrepància i el seu rebuig pel fet que les partides destinades a
la construcció del Parc Bit de Menorca i el Pati de Sa Lluna, al
municipi d'Alaior, i del centre d'interpretació a S'Enclusa de
Ferreries, van ser gastades per pagar despesa corrent i de
personal.

18. El Parlament de les Illes Balears constata el fracàs
rotund del Pla de rehabilitació integral de la Platja de Palma de
l'anterior equip de govern, al qual es varen destinar més de 17
milions d'euros finalistes que no es varen traduir en cap millora
per als ciutadans, dels quals no ha quedat ni un euro per poder
invertir al dit àmbit, i insta el Govern de les Illes Balears a
auditar les partides que pel Govern d'Espanya foren destinades
al Consorci de la Platja de Palma de 2007 a 2011, i l'oportunitat
i la legalitat de les finalitats a què els esmentats cabals foren
destinats.

19. El Parlament de les Illes Balears constata que la
transparència és fonamental per al bon funcionament de
l'Administració i que, segons indica la Sindicatura de Comptes,
en 2010 el 90% de les empreses públiques es trobaven en
situació de legalitat adversa.

20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un projecte de llei que valori el sector
audiovisual com a sector estratègic a les nostres illes i fomenti
l'activitat empresarial en aquest sector.

21. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca que fa
el Govern de les Illes Balears perquè des de les institucions
europees es reconegui el fet insular de la nostra comunitat i, en
conseqüència, es rebin compensacions per pal•liar els
desavantatges territorials.

22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a constituir un partit judicial a Formentera i a crear un
jutjat de primera instància a l'illa.

23. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que
suposa la bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus per millorar una de les
figures contractuals més comunes en el nostre mercat de treball.

24. El Parlament de les Illes Balears constata que l'atur és el
principal problema de les Illes Balears i que va augmentar de
forma alarmant durant l'anterior legislatura en 46.000 nous
aturats, i insta el Govern de les Illes Balears a continuar
treballant amb reformes legislatives i estructurals per facilitar la
creació d'ocupació per part de la iniciativa privada.

25. El Parlament de les Illes Balears constata que des de la
Direcció General de Treball i Salut Laboral s'ha treballat
intensament per lluitar contra la sinistralitat laboral a les Illes
Balears des de tots els fronts amb la col•laboració d'empreses,
treballadors, agents socials, fundacions, mútues i inspecció de
treball; i que fruit d'aquest treball Balears ha liderat la caiguda
de l'índex de sinistralitat laboral en el segon trimestre de l'any,
amb una baixada del 26% respecte del mateix període de 2011.

26. El Parlament de les Illes Balears constata que entre els
anys 2008 i 2010 es varen deixar perdre 1.528.251,70 euros del
fons de foment de la contractació estable, cofinançat al 50% per
la Unió Europea, que va dirigit a la inserció laboral dels
col•lectius amb majors dificultats (joves, dones, aturats de llarga
durada, majors de 45 anys, persones sense formació ... ). Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears constata que el passat
dia 25 d'agost el Govern de les Illes Balears va aprovar una
nova convocatòria d'aquestes ajudes per un total de 800.000
euros.

27. El Parlament de les Illes Balears constata que la mala
gestió la passada legislatura dels fons socials europeus que rebé
el SOIB ha dut al bloqueig per part de la Unió Europea de 38
milions d'euros per irregularitats com ara no realitzar les tasques
descrites als manuals operatius, manca d'informació i orientació
als usuaris, manca de comprovació de pagaments, no fer revisió
ni seguiment dels resultats de les auditories fetes pels
organismes europeus ... Així mateix, el Parlament de les Illes
Balears constata l'esforç realitzat per tècnics i personal del
SOIB per tal d'anar revisant 1.528 expedients que es trobaven
sense fiscalitzar i que corresponien a 124.368.212 euros
pendents de liquidar d'ajudes a l'ocupació donades sense control
ni supervisió.

28. El Parlament de les Illes Balears constata que les
polítiques de maquillatge com ara el PLAN E per acabar amb
l'atur son un autèntic fracàs ja que el 96% dels treballadors van
ser acomiadats en acabar el projecte, es van finançar 32.000
projectes amb un cost de 13.000 milions d'euros i el 70% dels
expedients no varen acreditar necessitat pública d'inversió.

29. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears que presenti en seu parlamentaria el projecte de
règim jurídic per a la instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats
a les Illes Balears, que mitjançant els principis de bona fe i de
llibertat, aconsegueixi un nou règim més eficaç.
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30. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport
al Govern de les Illes Balears per la creació de la Central de
Contractació. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu total suport al Govern de les Illes Balears per les
mesures adoptades de simplificació administrativa com són el
I Pla de simplificació administrativa, i la tramitació del nou
Decret de simplificació documental, i l'insta que continuï amb
aquesta tasca. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata la necessitat de dur a terme polítiques d'estalvi i dóna
el seu suport al Govern de les Illes Balears per les mesures
adoptades com la centralització de la contractació de
l'electricitat de l'Administració pública de la CAIB, la
centralització del parc mòbil del Govern i la subhasta de béns de
titularitat pública, entre d'altres; i l'insta que continuï posant en
marxa mesures de racionalització.

31. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu total suport
al Govern de les Illes Balears per la modificació de la Llei de
funció pública, que permet que el títol acreditatiu de
coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit.

32. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció per la tramitació de la Llei de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, impulsada pel Govern
d'Espanya, i insta el Govern de les Illes Balears que adapti la
Llei de la bona administració i del bon govern al nou règim
normatiu.

33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti el Projecte de llei de coordinació de
policies locals. Així mateix, el Parlament constata la gran tasca
que desenvolupa el policia tutor per combatre l'absentisme
escolar de menors a les nostres illes, i insta el Govern de les
Illes Balears que continuï impulsant aquesta figura policial.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions en el penya-segat
del port de Maó.

35. El Parlament de les Illes Balears rebutja la pèssima
gestió de l'ATB per part del govern del pacte que va generar un
deute de 38 milions d'euros que va deixar greument afectats els
comptes de la Conselleria de Turisme.

36. El Parlament de les Illes Balears constata l'adequada
política de la Conselleria de Turisme en la millora de les
condicions per a la legalització de places turístiques, que ha fet
possible triplicar el nombre de places legalitzades en un sol any
respecte de les que varen ser legalitzades pel pacte al llarg de
quatre anys.

37. El Parlament de les Illes Balears rebutja la negligència
del govern del pacte per haver deixats impagats mes de 9,5
milions d'euros a les companyies navilieres, la qual cosa va
posar en perill la subsistència de dites empreses, l'estabilitat
laboral dels seus treballadors i la connectivitat marítima entre
illes i de Balears amb la península.

38. El Parlament de les Illes Balears constata que la nova
Llei del turisme:
• És l'element fonamental per incentivar l'activitat econòmica

en general i la turística en particular.
• Incideix directament en la millora de l'entorn turístic i

mediambiental, la millora del producte, de la formació i de
la innovació.

• Que en només quatre mesos des de la seva aprovació ja ha
generat confiança i seguretat en empresaris i en el sector
turístic fins al punt que han estat presentats nombrosos
projectes de reformes d'allotjaments turístics per
incrementar la seva qualitat.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar amb la seva política de foment de creuers de petita i
mitjana eslora, en el marc dels ports d'àmbit autonòmic com
activitat turística, per la seva gran capacitat de creixement i font
important de creació de riquesa i de llocs de feina.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar apostant per la celebració, en
colAlaboració amb el sector privat, d'esdeveniments esportius
que suposin un plus per al turisme, per a l'esport i que
contribueixin a la desestacionalització.

41. El Parlament de les Illes Balears constata que l'aprovació
del Decret Llei de la Platja de Palma dóna un pas endavant per
prosseguir amb la revalorització integral de la Platja de Palma
a pesar de la greu crisi econòmica.

42. El Parlament de les Illes Balears reconeix la innovació
en matèria de turisme que ha suposat la creació de la Mesa de
Batlles pel Turisme, per la seva missió de coordinació, trobada,
formació, informació i impuls al municipalisme.

43. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar prioritat a les iniciatives generadores
d'ocupació, de desestacionalització, de qualitat, de diversificació
i de promoció de l'activitat turística d'aquesta comunitat.

44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dissenyar un pla d'actuacions encaminades a
cercar acords amb l'obertura de nous mercats turístics. Així
mateix, insta el Govern de les Illes Balears a especialitzar,
diversificar i enriquir l'oferta turística actual, impulsant una
estratègia de promoció que se centri en els productes turístics
que ens diferencien com a destinació i que ens ajudin a
l'allargament de la temporada turística.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar realitzant actuacions relacionades amb
el desenvolupament de l'esport adaptat i la incorporació a la
pràctica esportiva de les persones amb discapacitat.

46. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les gestions dutes a terme pel Ministeri de Foment i el Govern
de les Illes Balears, amb participació del Consell de Menorca
per a la creació i posada en marxa de l'Obligació de Servei
Públic del trajecte Madrid-Menorca; reconeix la seva ràpida
aprovació i dotació pressupostària; i agraeix l'esforç que s'està
fent perquè els tràmits finalitzin el més prest possible per a la
seva entrada en funcionament.
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47. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern central i el Govern de les Illes Balears per
cercar solucions, siguin l'OSP o altres, que també garanteixin la
connectivitat d'Eivissa a preus assequibles.

48. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de disposar d'una llei pròpia de la nostra comunitat autònoma en
matèria de mobilitat i transport terrestre.

49. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
mala gestió duta a terme la passada legislatura del conveni
ferroviari. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
constata i rebutja la mala gestió realitzada en la passada
legislatura amb la societat pública TRAM BADIA, SA.

50. El Parlament de les Illes Balears sol•licita al Govern de
les Illes Balears que realitzi una auditoria, tècnica, econòmica
i jurídica de les obres dutes a terme la passada legislatura amb
el conveni ferroviari.

51. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que suposa la creació del comitè de coordinació aeroportuària
per avançar en la descentralització i la cogestió dels nostres
aeroports.

52. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de reformar la Llei de ports de les Illes Balears i la modificació
del seu reglament. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
dóna el seu suport al Govern de les Illes Balears en les mesures
de transport aeri i marítim presentades al Govern central.

53. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que les principals institucions donin suport al projecte del
corredor ferroviari de la Mediterrània.

54. El Parlament de les Illes Balears constata que a la
Comissió Balear de Medi Ambient, quan va arribar el Partit
Popular al Govern, hi havia pendents de tramitació per part de
la Comissió 777 projectes i que ara a l'actualitat hi ha 341
projectes pendents, dels quals 225 són per falta de entrega de
documentació i altres per part del promotors.

55. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
redacció del Pla d'energies renovables per a Menorca, illa
pionera en aquesta iniciativa, per tal que es pugui començar a
aplicar durant el 2013 i serveixi de base per a la resta de les illes
de la comunitat.

56. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al projecte de connexió de la dessaladora de Ciutadella per tal
que pugui subministrar aigua en xarxa a la resta de municipis de
Menorca i ajudar a resoldre el problema de clorurs i nitrats. Així
mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions oportunes per interconnectar la
dessaladora de Santa Eulàlia a Eivissa amb la resta de la xarxa
de l'illa.

57. El Parlament de les Illes Balears qualifica de "prioritari
i estratègic" aconseguir, per al sector agrícolaramader de la
comunitat, el reconeixement dels costs d'insularitat amb noves
fórmules de compensació i bonificació a la PAC 2014-2020; i
dóna suport a totes les actuacions dutes a terme pel Govern de
les Illes Balears per aconseguir aquest objectiu.

58. El Parlament de les Illes Balears insta a crear un pla de
actuació per tal de millorar l'estat dels nostres boscs i el seu
manteniment i prevenir incendis a les èpoques estivals.

59. El Parlament de les Illes Balears constata l'incompliment
del govern anterior a l'hora d'executar el projecte de les pluvials
d'Alaior i insta el Govern de les Illes Balears a reiniciar les
actuacions per solucionar l'evacuació de les pluvials d'aquest
municipi.

60. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la instal•lació de fondejos
ecològics per tal de preservar les praderies de posidònia.

61. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç del
Govern de les Illes Balears per pagar les ajudes pendents als
agricultors i ramaders, ja que es varen trobar amb un deute de
10 milions d'euros d'ajudes pendents, algunes de 2008:
5.500.000 de fons propis de la comunitat, 3.800.000 del Pla de
Desenvolupament Rural i 1.800.000 de PROAGRO i
PROALFA.

62. El Parlament de les Illes Balears constata que
l'impagament dels ajuts d'habitatge per part de l'anterior govern
suposen un greu condicionament per a la política d'habitatge que
desenvolupa l'actual govern. Així mateix, el Parlament de les
Illes Balears constata que durant l'anterior legislatura l'IBAVI
es va endeutar amb inversions inútils i innecessàries que
hipotequen les noves inversions.

63. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa del Govern de les Illes Balears per impulsar la primera
Llei de pesca autonòmica, amb els objectius de dotar el sector
de la pesca de Balears d'un marc normatiu que permeti la seva
ordenació i la regulaciò de l'activitat pesquera a les Illes Balears
en tot el seu procés, des de l'extracció fins a la comercialització.

64. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que el Projecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, doni
un tractament diferenciat a l'illa de Formentera i possibiliti una
nova delimitació que serà més justa per als ciutadans d'aquesta
illa.

65. El Parlament de les Illes Balears constata l'important
esforç econòmic del Govern de les Illes Balears per dur a terme
les obres, les millores i el manteniment dels centres educatius de
les Illes Balears així com l'esforç per fer efectius els pagaments
pendents amb els centres docents que provenien de l'anterior
legislatura.

66. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pal•liar el dèficit històric que pateix l'illa
d'Eivissa en matèria d'infraestructures educatives amb la
priorització del projecte del nou IES de Santa Eulàlia des Riu,
del Nou CP de Sa Joveria de Vila, i de l'ampliació del CP de
Santa Gertrudis. Així mateix, quant a infraestructures culturals
a Eivissa, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern central a obrir en breu el museu
monogràfic de Puig d'Es Molins d'Eivissa.
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67. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que a Formentera s'ofereixi una oferta de Formació
Professional, d'acord amb la demanda existent però seguint els
criteris d'optimització de recursos disponibles del Govern de les
Illes Balears.

68. El Parlament de les Illes Balears constata que l'any 2011
el govern del pacte d'esquerres només va fer efectives dues
mensualitats de les transferències amb la UIB i va deixar la
Universitat amb un greu problema de liquiditat. Contràriament,
la prioritat del govern actual ha estat pagar les despeses
nominatives a la Universitat de les Illes Balears.

69. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un nou pla de ciència, tecnologia i
transferència del coneixement amb mesures concretes realistes
i mesurables.

70. El Parlament de les Illes Balears constata que l'anterior
govern va esperar quatre anys per treure una convocatòria de
recerca que ha hagut d'executar el govern actual per tal de donar
suport a quaranta grups de recerca durant tres anys, ja que els
anys 2009, 2010 i 2011 no hi va haver cap convocatòria.

71. El Parlament de les Illes Balears constata la necessària
modificació sobre la normativa en matèria de convivència en els
centres escolars que després de més de 20 anys de legislació
sota un mateix model educatiu ha sofert un deteriorament
progressiu.

72. El Parlament de les Illes Balears constata l'impuls que
suposa la llibertat d'elecció de primera llengua i insta el Govern
de les Illes Balears al seu desenvolupament mitjançant el decret
pel qual es regula el tractament integral de les llengües en els
centres docents no universitaris de les Illes Balears.

73. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de les activitats de formació del Centre de Referència Nacional
en Nàutica (Centre de la Mar) de Maó, i insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar les seves activitats.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a continuar amb la política de desplaçaments dels metges de
Mallorca, sempre que sigui possible per criteris mèdics, a les
illes d'Eivissa, de Menorca i de Formentera per tal de passar
consultes i evitar els desplaçaments dels usuaris de l'ib-salut.

75. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió
del Govern de les Illes Balears d'haver racionalitzat la despesa
sanitària amb una optimització dels recursos mitjançant mesures
com són la reducció de les estructures directives, la central de
compres, l'ús racional del medicament i l'ús racional de les
noves tecnologies dins l'àmbit sanitari públic.

76. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la seva decisió de donar una solució
definitiva al pagament dels complements dels professionals
mèdics de les nostres illes.

77. El Parlament dels Illes Balears reconeix el paper de les
ONGD com a actors molt rellevants en la política de
cooperació, i insta el Govern a continuar mantenint el clima de
diàleg i consens amb les ONGD a través del Consell de
Cooperació i els altres òrgans de representació de les entitats.

78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar fent les reformes i a adquirir els compromisos
necessaris per fer viable la sanitat, per millorar la qualitat del
nostre sistema i des de la responsabilitat, protegir i enfortir la
societat del benestar.

79. El Parlament constata la pèssima gestió econòmica que
es va fer des de la Conselleria d'Afers socials la passada
legislatura i que la falta de pagament dels deutes per part de
l'anterior govern ha deixat al límit entitats socials amb anys
d'història en la nostra comunitat i també ha perjudicat
enormement els consells insulars i els ajuntaments amb deutes
que encara arrosseguen de la legislatura passada. Així mateix,
el Parlament de les Illes Balears constata que la gestió
econòmica que es va fer de la Conselleria d'Afers socials la
passada legislatura, de totes aquelles partides que havien
d'arribar als ajuntaments, ha deixat a molts en una situació de
fallida total.

80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar treballant per preservar la Llei de dependència, per
millorar la qualitat i l'atenció a les persones dependents i a les
seves famílies, i per garantir sobretot la protecció a les persones
que presenten un grau de dependència molt més greu i dóna
suport a la decisió del Govern de les Illes Balears d'incrementar
la partida econòmica destinada a la dependència en el
pressupost de l'any 2013. Així, el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a continuar prioritzant els col•lectius més
vulnerables com són les persones dependents i amb discapacitat,
els menors i les famílies, atenent, salvaguardant i protegint els
seus drets, malgrat la greu situació econòmica.

81. El Parlament de les Illes Balears constata que la nefasta
gestió sanitària dels passats quatre anys és responsable de
l'elevadíssim endeutament que supera el 800 milions i quasi ha
dut a la fallida del sistema sanitari.

82. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
continuar lluitant de forma decidida per fer baixar les xifres de
les llistes d'espera amb mecanismes que millorin la gestió i no
a costa de continuar endeutant-se com era habitual a la passada
legislatura.

83. El Parlament de les Illes Balears, atenent les dades
actuals, constata que les mesures dutes a terme pels actuals
responsables de l'Ibsalut han aconseguit contenir i reduir el
dèficit de l'esmentat organisme, i insta el Govern a continuar
amb aquesta política d'eficiència i bona gestió.

84. El Parlament de les Illes Balears agraeix a les entitats
socials les tasques que duen a terme complementant la feina de
l'executiu amb un servei excepcional a un cost molt reduït
atenent moltes persones.

85. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a l'adaptació de la normativa estatal realitzada pel Govern que
minimitza el seu impacte sobre les petites i mitjanes empreses
del sector del comerç, a més a més dóna suport a la posada en
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marxa del Pla per a la millora estratègica i dinamització dels
petits i mitjans comerços dels municipis de les Illes Balears.

86. El Parlament de les Illes Balears constata que a l'anterior
legislatura el Govern de les Illes Balears no posà en marxa cap
mesura concreta per afavorir la inserció laboral dels joves i així
mateix insta el Govern de les Illes Balears a dissenyar un pla
d'ocupació juvenil per fer front a un dels problemes principals
de la nostra societat, l'atur juvenil. Així mateix, el Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fomentar
i implantar la formació professional dual afavorint les
pràctiques en empreses durant tot el període de formació per tal
de millorar les condicions d'ocupació dels joves."

A la seu del Parlament,4 de desembre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9450/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
Iberia. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9461/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mercat turístic rus a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9459/12, de l'Hble. Sra Margalida Font i Aguiló, diputada no
adscrita, relativa a llei d'ordenació del transport marítim les Illes
Balears. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9464/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou IES de Santa
Eulàlia del Riu. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9466/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Durán i Cladera,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a colAlaboració amb la UIB. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 76 -  7 de desembre de 2012 3825

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9471/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aval per als centres que optin
pel català. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9472/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a deute amb els consells
insulars i ajuntaments. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9467/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel Monerris i Barberá, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programa "Viu la
cultura". (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9468/12, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de drenatge de
l'autovia d'accés a l'aeroport d'Eivissa. (BOPIB núm. 74, de 23
de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9470/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Eivissa a FITUR. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9474/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a imatge de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9557/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a sentència sobre la
desclassificació de tres parcelAles a Pollença. (BOPIB núm. 75,
de 30 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9463/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a formació sobre dret civil.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9460/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió amb els
comitès de desenvolupament de rutes. (BOPIB núm. 74, de 23
de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9462/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts 2013.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9544/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadament de
personal dels hospitals públics. (BOPIB núm. 75, de 30 de
novembre 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 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9469/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolució judicial en
relació amb l'elecció de membres del consell de direcció d'IB3.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9451/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
hivern i hotels tancats. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
9475/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clima de diàleg.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

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

de dia 27 de novembre de 2012, rebutjà, en votació conjunta,
les esmenes a la totalitat de devolució RGE núm. 8506/12 i
9392/12, dels Grups Parlamentaris PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca i Socialista, respectivament al Projecte de llei RGE
núm. 8412/12, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013. (BOPIB núm.
71, de 7 de novembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

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

l'horabaixa de dia 27 de novembre de 2012, rebutjà les
Propostes de Resolució núm. 2 a 9, 11 a 15, 17 a 20, 22 a 36, 38
a 44 i 46, RGE núm. 9528/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Propostes 2, 3, 5 a 9, 11 a 15, 17 a 20, 22 a 36, 38 a 44 i 46:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Proposta 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre 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

l'horabaixa de dia 27 de novembre de 2012, rebutjà les
Propostes de Resolució núm. 1 a 6, 8 i 10 a 20, RGE núm.
9500/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, derivades del Debat sobre l'orientació política general
del Govern. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Proposta 1:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

Propostes 2 a 6, 8, i 10 a 20:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Aprovació de les quantitats globals dels pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
quantitats dels pressuposts de les entitats públiques
empresarials, de les societats mercantils públiques, de les
fundacions del sector públic, de l'ib-salut i de l'Agència
Tributària de les Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió del matí
de dia 27 de novembre de 2012, aprovà per 33 vots a favor, 24
en contra i 1 abstenció, les quantitats globals següents:

• Dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i dels seus organismes autònoms per a 2013, els
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estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a tres mil
cinc-cents setanta-quatre milions dos-cents quaranta-sis mil
vuit-cents setanta-un euros (3.574.246.871i).

• Dels pressuposts de les entitats públiques empresarials de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2013, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a tres-cents
vuitanta-set milions set-cents cinquanta-dos mil quatre-cents
onze euros (387.752.411i).

• Dels pressuposts de les societats mercantils  públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2013, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
cinquanta-quatre milions tres-cents onze mil noranta-set
euros (54.311.097i).

• Dels pressuposts de les fundacions del sector públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a 2013, els
estats de despeses i ingressos dels quals s'eleven a
cinquanta-set milions cent deu mil nou-cents seixanta-sis
euros (57.110.966i).

• Dels pressuposts de l’ib-salut per a 2013, els estats de
despeses i ingressos dels  quals s'eleven a mil cent
quaranta-un milions cent seixanta-tres mil tres-cents
trenta-vuit euros (1.141.163.338i).

• Dels pressuposts de l’Agència Tributària de les Illes Balears
per al 2013, els estats de despeses i ingressos dels quals
s'eleven a vuit milions dos cents vuitanta vuit mil dos-cents
cinquanta euros (8.288.250i).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9569/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (I). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9570/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (II). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9571/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (III). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9572/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (IV). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9573/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (V). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9574/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (VI). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9575/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (VII). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9576/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sous anuals
dels càrrecs de l'EPRTVIB (VIII). (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9577/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dietes dels
membres del Consell de Direcció de l'EPRTVIB. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9578/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadament de personal a IB3. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9579/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retallada
als serveis informatius d'IB3. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9582/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a pregunta sobre el
procediment de solAlicituds de busseig. (Mesa de 5 de desembre
de 2012).

RGE núm. 9583/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a pregunta sobre terminis
per a solAlicitud de permisos de busseig. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9584/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a accions judicials. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9585/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a pagaments pendents amb
els centres escolars. (Mesa de 5 de desembre de 2012).
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RGE núm. 9589/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a incompliment de la directiva
europea per part del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9590/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a model aeroportuari sard. (Mesa
de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9591/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a model aeroportuari sard (II).
(Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9592/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a recursos al capítol de personal de
l'àrea de salut de Menorca. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9593/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a proposta de diàleg proposada per
SIMEBAL. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9615/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a secretari de
Sant Antoni (I). (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9616/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a secretari de
Sant Antoni (II). (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9631/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afiliacions
mensuals amb contracte indefinit. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9632/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afiliacions
mensuals amb fixos discontinus. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9633/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afiliacions
mensuals amb contracte temporal. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 9634/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a afiliacions
mensuals amb contracte temporal a temps parcial. (Mesa de 5
de desembre de 2012).

RGE núm. 9644/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a línia Palma-Marratxí-
Inca en hores punta. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9645/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció a les víctimes de violència de gènere. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9654/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (I). (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9655/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (II). (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
sanitària individual (III). (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9657/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera quirúrgica. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9658/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a consulta externa amb especialista. (Mesa de 5
de desembre de 2012).

RGE núm. 9659/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera per a proves complementàries. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9660/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina  Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assemblees de les comunitats educatives. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 9661/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina  Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de l'abandonament escolar. (Mesa de 5 de desembre
de 2012).

RGE núm. 9662/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina  Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de
violència de gènere. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9663/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina  Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a associacions relacionades amb la protecció de
les dones. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9664/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina  Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mancances en l'equipament de material escolar. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10241/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (I). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10242/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (II). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10243/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (III). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).
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RGE núm. 10244/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10245/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (V). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10246/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10247/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10248/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10249/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (IX). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10250/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (X). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10251/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (XI). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10252/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (XII). (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10259/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ZEPA Sa Roca (Es Mercadal).
(Mesa de 5 de desembre de 2012).

Palma, a 5 de desembre 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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (I)

Quin és el sou anual que perceb el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (II)

Quin és el sou anual que perceb la directora general d'IB3
Televisió de les Illes Balears?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (III)

Quin és el sou anual que perceb la directora general d'IB3
Ràdio de les Illes Balears?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (IV)

Quin és el sou anual que perceb el gerent de l'EPRTVIB?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (V)

Quin és el sou anual que perceb el director d'informatius
d'IB3 Televisió?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (VI)

Quin és el sou anual que perceb el cap d'esports d'IB3
Televisió?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (VII)

Quin és el sou anual que perceb el cap d'esports d'IB3
Ràdio?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Sous anuals dels càrrecs de l'EPRTVIB (VIII)

Quina rebaixa s'ha aplicat als sous dels càrrecs directius de
l'EPRTVIB, IB3 Televisió i IB3 Ràdio?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Dietes dels membres del Consell de Direcció de l'EPRTVIB

Quina quantitat perceben els membres del Consell de
Direcció de l'EPRTVIB en concepte de dietes?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Acomiadament de personal a IB3

Quins són els motius que condueixen a l'acomiadament de
personal d'informatius d'IB3 Televisió i d'IB3 Ràdio?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Retallada als serveis informatius d'IB3

Per quin motiu s'ha retallat l'aportació econòmica per serveis
informatius per a l'exercici 2013?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pregunta sobre procediment de solAlicituds de busseig

Quin és el termini mitjà de resposta entre una solAlicitud de
busseig a Cabrera i la notificació sobre la seva concessió o
denegació?

Palma, a 23 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pregunta sobre terminis per a solAlicitud de permisos de busseig

Amb quina antelació és prudent demanar un permís de
busseig a Cabrera per garantir el permís per al dia solAlicitat?

Palma, a 23 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accions judicials

Quin cost han tengut les accions judicials del Sr. President
contra el Sr. Bravo?

Fa comptes el Govern de les Illes Balears recórrer la
sentència? En cas afirmatiu, a càrrec de qui aniran les despeses?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagaments pendents amb els centres escolars

Quan té previst la Conselleria d'Educació posar al dia els
pagaments pendents amb els centres escolars a dia 25 d'octubre
de 2012 i quan té previst recuperar la normalitat en la pauta de
pagaments anterior a l'adveniment de la crisi?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Incompliment de la directiva europea per part del Govern de les
Illes Balears

Quina és la valoració que fa el Govern de les Illes Balears de
l'expedient que la Comissió Europea ha obert contra Espanya
per un possible incompliment de la directiva europea de taxes
aeroportuàries del 2009?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Model aeroportuari sard

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears del
model que s'aplica a l'illa de Sardenya per connectar els quatre
aeroports sards amb Roma i Milà a través d'una tarifa única que
no discrimina entre residents i no residents?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Model aeroportuari sard (II)

Ha estudiat el Govern de les Illes Balears la viabilitat
d'aplicar a les Illes Balears el model de l'illa de Sardenya per
connectar els quatre aeroports sards amb Roma i Milà a través
d'una tarifa única que no discrimina entre residents i no
residents?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Recursos al capítol de personal a l'àrea de salut de Menorca

Com valora el Govern de les Illes Balears que tant CCOO
com SIMEBAL hagin manifestat públicament que consideren
"inassumible" el descens de recursos destinats al capítol de
personal sanitari de l'àrea de salut de Menorca, i que repercutirà
en contra de la qualitat assistencial?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Proposta de diàleg proposada per SIMEBAL

Com valora el Govern de les Illes Balears la proposta de
diàleg expressada per SIMEBAL basada en el compromís del
Govern de no executar més acomiadaments a canvi que el
personal proposi mesures de reducció de la despesa?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Secretari de Sant Antoni (I)

Ha rebut el Govern de les Illes Balears una solAlicitud de
l'Ajuntament de Sant Antoni per obrir expedient disciplinari
contra el seu secretari, Sr. Granero?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Secretari de Sant Antoni (II)

Pensa el Govern de les Illes Balears sancionar el secretari de
l'Ajuntament de Sant Antoni per haver informat
desfavorablement un projecte urbanístic d'un regidor del PP?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Afiliacions mensuals amb contracte indefinit

Quin és el nombre d'afiliacions mensuals dels treballadors
amb contracte indefinit des del mes de gener del 2010 fins a
l'actualitat?, de manera separada per a cadascun dels següents
codis d'acord a la CNAE-09: 491, 493, 501, 503, 511, 551, 552,
553, 559, 561, 562, 563, 791, 799, 7714, 773, 522, 900, 910,
931, 932.

Palma, a 28 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Afiliacions mensuals amb fixos discontinus

Quin és el nombre d'afiliacions mensuals dels treballadors
fixos discontinus des del mes de gener del 2010 fins a
l'actualitat?, de manera separada per a cadascun dels següents
codis d'acord a la CNAE-09: 491, 493, 501, 503, 511, 551, 552,
553, 559, 561, 562, 563, 791, 799, 7714, 773, 522, 900, 910,
931, 932.

Palma, a 28 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Afiliacions mensuals amb contracte temporal

Quin és el nombre d'afiliacions mensuals dels treballadors
amb contracte temporal a temps complert des del mes de gener
del 2010 fins a l'actualitat?, de manera separada per a cadascun
dels següents codis d'acord a la CNAE-09: 491, 493, 501, 503,
511, 551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 791, 799, 7714, 773,
522, 900, 910, 931, 932.

Palma, a 28 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Afiliacions mensuals amb contracte temporal a temps parcial

Quin és el nombre d'afiliacions mensuals dels treballadors
amb contracte temporal a temps parcial des del mes de gener del
2010 fins a l'actualitat?, de manera separada per a cadascun dels
següents codis d'acord a la CNAE-09: 491, 493, 501, 503, 511,
551, 552, 553, 559, 561, 562, 563, 791, 799, 7714, 773, 522,
900, 910, 931, 932.

Palma, a 28 de novembre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línia Palma-Marratxí-Inca en hores punta

Respecte dels anuncis sobre les intencions d'establir una
línia semidirecta Palma-Marratxí-Inca en hores punta, té
intenció el Sr. Conseller que afectin les freqüències actuals en
la resta d'estacions de la línia?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atenció a les víctimes de la violència de gènere

Quina quantitat econòmica ha invertit l'IBDona en atenció
a les víctimes de la violència de gènere entre l'1 de gener i l'1 de
desembre de 2012? Amb relació de les partides pressupostàries.

Palma, a 30 de novembre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targeta sanitària individual (I)

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària individual
a la nostra comunitat autònoma, desglossat mensualment, durant
l'any 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targeta sanitària individual (II)

Per quin motiu s'ha retirat la targeta sanitària individual a
persones de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targeta sanitària individual (III)

A quantes persones s'ha retirat la targeta sanitària individual
a la nostra comunitat autònoma, desglossat mensualment des
d'abril de 2012, per l'aplicació del RD Llei 16/2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera quirúrgica

Quines són les llistes d'espera per a intervenció quirúrgica
per hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital
Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera i GESMA)
i per especialitat a dia 31 d'octubre de 2011?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a consulta externa amb especialista

Quines són les llistes d'espera per a consulta externa amb
especialista d'hospital, per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera i GESMA) i per especialitats a dia 31 d'octubre de
2011?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera per a proves complementàries

Quines són les llistes d'espera per a proves complementàries
per hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital
Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera i GESMA)
i per prova complementària a dia 31 d'octubre de 2011?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assemblees de les comunitats educatives

Quins són les raons de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per intentar impedir les assemblees de les
comunitats educatives dels centres docents de les Illes Balears
que s'han convocat per a dia 28 de novembre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reducció de l'abandonament escolar

Quan s'ha rebut la quantitat estipulada en el conveni amb el
Ministeri d'Educació per a la reducció de l'abandonament
primerenc de l'educació i de la formació signat el 7/2/2011?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de
violència de gènere

Quina quantitat econòmica ha invertit l'IBDona en
campanyes de prevenció i sensibilització en matèria de
violència de gènere de l'1 de gener a l'1 de desembre de 2012?
Amb relació de les partides pressupostàries.

Palma, a 30 de novembre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a associacions relacionades amb la protecció de les
dones

Quina quantitat econòmica ha invertit l'IBDona en
subvencions a associacions relacionades amb la protecció de les
dones contra la violència de gènere de l'1 de gener a l'1 de
desembre de 2011?, amb una relació nominal de les
associacions i de la subvenció que els correspon a cada una, així
com de les partides pressupostàries.

Palma, a 30 de novembre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mancances en l'equipament de material escolar

Quines són les mancances en l'equipament de material
escolar de l'escola M. Lluïsa Serra de Maó?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (I)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de gener fins al
dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (II)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de
gener fins al dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (III)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de
gener fins al dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IV)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc, desglossat per mes, des de
dia 1 de gener fins a dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (V)

Quina especialitat mèdica oficial tenen els diferents
professionals sanitaris que han realitzat interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de Lluc, especificat
per cada persona, durant l'any 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VI)

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut,
desglossat per clínica privada i per mes, des de dia 1 de gener
fins a dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VII)

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per la realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs que
s'han realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada i per mes,
des del dia 1 de gener fins al dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (VIII)

Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears per la rescissió del conveni amb la Clínica
Aragón per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (IX)

Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears per la rescissió del conveni amb la Clínica
Aurora per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (X)

Quina quantitat econòmica ha abonat el Servei de Salut de
les Illes Balears per la rescissió del conveni amb la Clínica
EMECE per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (XI)

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital
i per mes, des de dia 1 de gener fins al dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Interrupcions voluntàries de l'embaràs (XII)

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital i per mes, des de dia 1 de
gener fins al dia 31 d'octubre de 2012?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

ZEPA Sa Roca (Es Mercadal)

Ha emès o està en tràmit per la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears el corresponent informe d'impacte ambiental
en relació amb les tasques de desbrossament i tala que s'estan
duent a terme a Sa Roca (Es Mercadal), espai catalogat com a
zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA)?

Palma, a 30 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 10263/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pujada d'imposts. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aprofitament de l'atenció sanitària. (Mesa de 5 de desembre de
2012).
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RGE núm. 10292/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
nova llei d'educació. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10293/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a suport a les persones amb discapacitat. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finca
pública de Son Real. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10295/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a principis dels pressuposts tramesos pel Govern. (Mesa de 5
de desembre de 2012).

RGE núm. 10296/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a drets i llibertats de la ciutadania. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 10297/12, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a serveis afectats de la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social en els nous pressuposts.
(Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10299/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a protecció i cura dels espais naturals i
finques públiques. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10300/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a defensa de la llengua i les competències
educatives. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10302/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consorci de borsa de places. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10303/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a corredor ferroviari de la Mediterrània. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10304/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime
Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou contracte de telefonia mòbil. (Mesa de 5 de desembre de
2012).

RGE núm. 10305/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convocatòries de cursos de formació del SOIB. (Mesa de 5 de
desembre de 2012).

RGE núm. 10306/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conferència sectorial sobre l'avantprojecte de LOMCE. (Mesa
de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10307/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inserció dels colAlectius vulnerables. (Mesa de 5 de desembre
de 2012).

RGE núm. 10308/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords
amb els empleats públics en relació amb les baixes per
malaltia. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10309/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
sobre transparència de l'ONG Transparència Internacional.
(Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10310/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a treballs d'extracció de biomassa vegetal a Menorca.
(Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 10311/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades sobre dèficit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

Palma, a 5 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pujada d'imposts

Sr. Vicepresident, creu vostè que la pujada d'imposts
generalitzada és coherent i s'ajusta a la seva ortodòxia
econòmica?

Palma, a 2 de desembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aprofitament de l'atenció sanitària

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, pensa
donar aprofitament privat a l'atenció sanitària?
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Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova llei d'educació

Què pensa el Govern de les Illes Balears de la situació en
què queda la llengua catalana amb la nova llei d'educació?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Suport a les persones amb discapacitat

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, vostè va
participar en un plenari protagonitzat per persones amb
discapacitat i va donar suport a la declaració institucional, com
concretarà el seu compromís amb aquest colAlectiu?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Finca pública de Son Real

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quin
criteri ha seguit per fixar la taxa de 750 euros per l'ús diari de
l'espai exterior de la finca pública de Son Real?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Principis dels pressuposts tramesos pel Govern

Sr. Vicepresident Econòmic, creu que els pressuposts
tramesos pel Govern compleixen els principis de legalitat,
seguretat jurídica, veracitat, transparència i ortodòxia
pressupostària?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Drets i llibertats de la ciutadania

Sr. President, creu que l'actuació del seu govern ha
contribuït a millorar els drets i les llibertats de la ciutadania de
les Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Serveis afectats de la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social en els nous pressuposts

Podria enumerar el conseller de Salut, Família i Benestar
Social, a quins serveis i qualitat afectarà el seu pressupost per a
2013?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Protecció i cura dels espais naturals i finques públiques

Què pensa el Sr. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori que a partir d'ara hi hagi només un tècnic dedicat a la
protecció i la cura dels espais naturals i les finques públiques
cada 1.000 hectàrees?

Palma, a 5 de desembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Defensa de la llengua i les competències educatives

Defensarà el Sr. President la nostra llengua i les nostres
competències educatives font del projecte de llei del Sr. Wert?

Palma, a 5 de desembre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Consorci de borsa de places

Sr. Conseller de Turisme, quina és la situació actual del
Consorci de la Borsa de places quant a ingressos i despeses?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Corredor ferroviari de la Mediterrània

Quines actuacions continua fent el Govern de les Illes
Balears de suport al Corredor ferroviari de la Mediterrània?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nou contracte de telefonia mòbil

Quins beneficis ha suposat la signatura d'un nou contracte de
telefonia mòbil?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convocatòries de cursos de formació del SOIB

Quines gestions s'han dut a terme des del SOIB en relació
amb les convocatòries de 2008 a 2011 dels cursos de formació?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conferència sectorial sobre l'avantprojecte de LOMCE

Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de la Conferència sectorial que es va realitzar la
setmana passada amb la presència del ministre d'Educació,
Cultura i Esports sobre l'avantprojecte LOMCE?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inserció dels colAlectius vulnerables

En què consisteix la convocatòria de 6.000.000 d'euros per
dur a terme processos d'inserció de colAlectius vulnerables?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acords amb els empleats públics en relació amb les baixes per
malaltia

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre els recents acords entre el Govern i els empleats públics
relatius a la situació de baixa per malaltia?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informe sobre transparència de l'ONG Transparència
Internacional

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
dels resultats de l'informe sobre transparència emès per l'ONG
Transparència Internacional?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Treballs d'extracció de biomassa vegetal a Menorca

Quina valoració fa la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears dels
objectius que s'aconsegueixen amb els treballs d'extracció de
biomassa vegetal en el municipi d'Es Mercadal (Menorca)?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades sobre dèficit de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

Quina valoració fa el vicepresident de les darreres dades
fetes públiques sobre el dèficit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9594/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retallades als serveis bàsics de salut de
Ferreries, a contestar davant la Comissió de Salut (Mesa de 5
de desembre de 2012).

Palma, a 5 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retallades als serveis bàsics de salut de Ferreries

Quina és la valoració que fa el conseller de Salut de l'escrit
signat per 1.015 persones i presentat per l'Associació de Vesins
S'Enclusa, en relació amb les retallades aplicades des del juliol
de 2012 als serveis bàsics de salut de Ferreries?

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9617/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a celebració de l'Any Marià Villangómez, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9618/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pensió de jubilació, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 5 de desembre de 2012).

RGE núm. 9619/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a taxes judicials, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 5 de desembre
de 2012).

Palma, a 5 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Celebració de l'Any Marià Villangómez

Marià Villangómez és l’escriptor més destacat en la història
d’Eivissa. Així mateix, és un dels autors de més pes dins la
literatura de les Illes Balears. La seva obra ha merescut alts
reconeixements, tant a nivell nacional, com a nivell
internacional.

L’obra literària de Marià Villangómez, i molt especialment
la seva poesia, juntament amb la seva postura cívica a favor de
la llengua i la cultura catalanes, el va fer mereixedor del més alt
guardó de les lletres dels nostres països: el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Així mateix, pel mateix motiu, la Universitat
de les Illes Balears li va atorgar la distinció de Doctor Honoris
Causa.

L’obra de Marià Villangómez destaca per la seva pulcritud,
per l’elegància i la bellesa, pel seu toc evocador i per la seva
delicadesa poètica. Tot plegat el converteix, amb la poca
perspectiva que tenim encara per avaluar la seva figura literària,
en un clàssic modern de les lletres catalanes.

Veim amb preocupació que, en el discurs del debat de
l’autonomia, el president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears no va fer cap ni una referència, en tot el seu llarg
discurs, a la celebració de l’Any Villangómez. Sí que, en canvi,
es va referir profusament a l’altra celebració commemorativa
que tendrà lloc l’any 2013: l’Any Juníper Serra.

Aquesta preocupació es fa encara més intensa quan
contemplam que no s’hi ha fet cap ni una referència, de manera
general, en seu parlamentària.

Podria ocórrer, idò, que la celebració d’un esdeveniment tan
important, i que pot donar una merescuda projecció a l’obra de
Marià Villangómez, tant al conjunt de les Illes Balears, com al
conjunt de territoris de llengua catalana, quedàs només en una
mera declaració d’intencions, i que no tengués cap influència
efectiva en l’extensió del coneixement de l’obra de Marià
Villangómez.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a participar activament (tant a nivell organitzatiu com
pel que fa a la dotació de recursos econòmics) en la celebració
de l’Any Villangómez, el proper 2013, en l’organització d’actes,
esdeveniments, colAloquis, congressos, etc., per desplegar
l’esmentada celebració.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar actes a totes i cadascuna de les Illes
Balears i a la resta del domini lingüístic català, de cara a
difondre el coneixement de la figura i de l’obra de Marià
Villangómez.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Pensió de jubilació

La sentència publicada pel Tribunal Europeu de Justícia,
amb data 22 de novembre de 2012, considera discriminatòries
les condicions d’accés a una prestació contributiva a Espanya,
ja que deixen pràcticament sense opció de rebre-la als
treballadors a temps parcial que hagin arribat a l’edat de
jubilació.

El Tribunal ha considerat que la regulació espanyola afecta
especialment la igualtat de tracte ja que les dones són les que
ocupen la major part dels llocs de feina a temps parcial, i és per
aquesta raó que les traves que imposa la llei espanyola per
aconseguir una pensió suposen, de manera indirecta, una
discriminació per raó de sexe.

La normativa espanyola exigeix al colAlectiu de treballadors
a temps parcial que vulguin solAlicitar la pensió per jubilació un
període de cotització proporcionalment major al dels ocupats a
temps complet .

Així mateix, el Tribunal ha considerat que els dos
mecanismes que introdueix la legislació espanyola per facilitar
el camí als treballadors a temps parcial no tenen cap efecte
positiu en la situació dels treballadors a temps parcial.

La sentència del Tribunal no ordena a Espanya que equipari
els drets dels treballadors a temps parcial amb els drets dels
treballadors a temps complet. Així, deixa en mans dels jutjats la
recerca de solucions de manera individual sempre i quan siguin
els treballadors afectats el que interposin una demanda.

Considerant els anys que poden passar abans que es dicti una
resolució judicial de manera ferma, cosa que va en detriment
dels drets dels treballadors i les treballadores a temps parcial, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament insta el Govern de l'Estat a introduir en la
legislació espanyola les modificacions necessàries per tal que
els treballadors a temps parcial no siguin discriminats en el seu
dret a accedir a la pensió de jubilació, respecte dels treballadors
a temps complet.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Taxes judicials

El passat dia 14 de novembre el Senat va aprovar el Projecte
de llei el pel qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de
l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de
Toxicologia i Ciències Forenses. La nova llei es va publicar el
dia 21 de novembre i ha començat a vigir, encara que a data
d’avui no ha produït efectes, per problemes administratius.

La tramitació d’aquesta llei, a partir del projecte tramès pel
Govern d’Espanya a les Corts Generals dia 2 d’agost, indueix
a pensar en un evident intent d’ocultació als ciutadans: ha tengut
una tramitació de vertigen i el seu contingut constitueix una
mostra més de la voluntat del Govern de dur a terme un
buidatge dels serveis públics essencials.

La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de supressió de les
taxes judicials, va eradicar del nostre ordenament jurídic la
figura de la taxa judicial, per propiciar que tots els ciutadans
poguessin obtenir justícia fos quina fos la seva situació
econòmica o posició social. La nova llei aprovada per les Corts,
amb la majoria absoluta del Grup Popular, sense acceptar cap
proposta dels grups parlamentaris, vertadera contrareforma de
la Llei 25/1986, estén, contra el criteri del Grup Socialista, el
pagament de taxes judicials a tota persona natural o jurídica i als
odres jurisdiccionals civil, contenciós administratiu i social.

Tot i que el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16
de febrer de 2012 va considerar constitucional la reintroducció
de la taxa feta per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, també va
afirmar que:

“Esta conclusión general sólo podría verse modificada si
se mostrase que la cuantía de las tasas …/…, son tan
elevadas que impiden en la práctica el acceso a la
jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en
términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la
jurisprudencia expuestos en el fundamento jurídico 7. Sin
embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la
luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo
que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de
acceso efectivo a la justicia”.

En conseqüència, la quantia de les taxes no ha d’impedir ni
obstaculitzar de manera desproporcionada l’accés a la
jurisdicció.

L’objectiu recaptador que persegueix aquesta llei és
desproporcionat amb la limitació del dret d’accés a la justícia i
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es pot convertir en un obstacle impeditiu per a l’obtenció de
tutela judicial efectiva.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure les
persones físiques com a subjectes obligats al pagament de taxes
judicials, i a garantir que ningú no vegi limitat el seu dret
d’accés a la justícia per no poder fer front al pagament de la taxa
judicial.

Palma, a 27 de novembre de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1145/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a productors de
patates. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quins productors s'han presentat a la convocatòria
d'ajudes per al suport a les agrupacions de productors de
patates de consum no destinades a la indústria de la fècula
(Resolució del president del FOGAIBA de 7/09/2011), amb una
partida de 405.018,20i (dels quals 258.878,35i del MARM
i 146.139,85i de FOGAIBA), ampliables fins a 100.000i
més?

I. Línia d'ajuts 104_POPA_Fons operatiu APA patates, va ser
convocada mitjançant la Resolució del president del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de
7 de setembre de 2011 per la qual es convoquen ajudes per al
suport a les agrupacions de productors de patates de consum no
destinades a la indústria de la fècula (BOIB 138 de 15.09.2011),
i les bases d'aquesta convocatòria són la secció segona del Reial
Decret 970/2002, de 24 de setembre, pel qual es regula el
reconeixement de les agrupacions de productors de patates de
consum no destinades a la indústria de la fècula i s'hi
estableixen diverses mesures de suport (BOE núm. 230 de
25.09.2002).

2. A les esmentades normatives s'estableix que per ser
beneficiari d'aquestes ajudes:
• Han de ser agrupacions de productors de patates de consum no
destinades a la indústria de la fècula que compleixin, a la data
de finalització de presentació de solAlicituds, els requisits
següents:

a) Haver estat reconegudes d'acord amb el Reial Decret 970/
2002.

b) Constituir un fons operatiu.
• La condició de beneficiari s'ha d'haver obtingut durant
qualsevol dels anys 2002, 2003, 2004 i 2005.
• Les ajudes previstes no es poden percebre per un període
superior a sis anys.

3. A les Illes Balears hi ha altres APAs de Patates que ja han
cobrat els sis anys d'ajuda i faltava una convocatòria perquè
totes les APAs existents poguessin rebre les ajudes.

Dins el termini establert per presentar solAlicituds (del
16.09.2011 al 28.10.2011) es va presentar una única solAlicitud,
la de MALLORCA NEW POTATOES SAT N/ BA-76 amb
NIF V57373540, i va ser l'única agrupació de productors de
patates que s'hi podia presentar, ja que de les reconegudes dins
els anys 2002-2005 era l'única que encara no havia percebut les
ajudes sis anys.

Palma, 22 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 3506/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic, educació (II). (BOPIB núm. 47, de 18 de
maig de 2012).

A quines partides concretes dels capítols 4, 6 i 7 del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
2012 afecta la declaració de crèdit indisponible de 0,6 Mi en
la Secció de l'IBDONA?

Els bloquejos (no indisponibilitats) són:
Capítol I 42.000 euros
Capítol II 353.000 euros
Capítol IV 469.807 euros
Capítol VI 31.000 euros

Palma, 7 de novembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4112/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XLIX). (BOPIB núm.
48, de 25 de maig de 2012).

El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis a l’ib-salut, ha
valorat i/o estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la
despesa de mesures alternatives a l’anàlisi de la cartera de
serveis sanitaris oferts en l’actualitat i una distribució dels
serveis que es presten entre tots els hospitals per millorar
l’eficiència i evitar duplicitats de proves diagnòstiques?

El Servei de Salut està analitzant detalladament la cartera de
serveis de cadascun dels nostres hospitals, no només amb la
finalitat de tenir un coneixement real i exhaustiu de l’oferta que
actualment es presta, sinó també d’adequar-la a la realitat que
se’ns planteja cada dia. Així, quan s’hagi acabat l’anàlisi de la
cartera, es podrà plantejar en funció de l’hospital, del servei i de
la prestació o el procediment. A més, cal afegir que actualment
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el Ministeri també elabora una cartera de serveis a la qual ens
haurem d’adherir.

Les eines informàtiques, com també el gestor de peticions,
posades a la disposició dels hospitals faciliten evitar duplicitats
en la citació per a les consultes i la realització de proves
diagnòstiques, mitjançant protocols de citació i d’existència
d’alarmes sobre aquest tema.

Palma, 27 de juliol de 2012.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Antoni Mesquida Ferrando.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4649/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a nou
Estatut del docent. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

En quin punt de redacció es troba el nou Estatut del
Docent, que està en fase d'elaboració per part del Govern?

El Govern no està elaborant un Estatut del docent. En tot
cas, es poc referir a l'esborrany de l'avantprojecte de llei
reguladora de la convivència escolar i de l' autoritat del
professorat, que en relació amb la funció docent, preveu
incloure el reconeixement d'autoritat pública i una definició del
règim disciplinari del personal docent dels centres
d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d '
Educació.

Palma, 3 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4658/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (IV). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunta del Govern es va fer en
publicitat durant el mes d’octubre de 2011?

La despesa total conjunta que es va fer en publicitat durant
el mes d’octubre de 2011 va ser de 42.607,49i.

Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 5260/12 i 5265/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
convenis signats per la Fundació Es Baluard Museu d'Art
Modern i Contemporani i per la Fundació Menorquina de
l'Òpera. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui , tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per la Fundació Es Baluard Museu d'Art
Modern i Contemporani i per la Fundació Menorquina de
l'Òpera.

Des de l'inici de la legislatura i fins avui no s'ha subscrit cap
conveni de colAlaboració entre la Direcció General de Cultura i
aquestes fundacions.

Palma, 29 de setembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5263/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB).
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació de les subvencions concedides pel Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) sense promoure la
publicitat i la concurrència, d'acord amb la normativa bàsica
estatal de subvencions i la normativa autonòmica
corresponents.

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) no ha
concedit cap subvenció sense promoure la publicitat i la
concurrència en aquesta legislatura.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 5275/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni als convenis signats per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats 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?

El conveni de colAlaboració, el conveni instrumental de
subvenció i el contracte administratiu són figures jurídiques
distintes:
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A) El règim jurídic dels convenis de colAlaboració ve donat,
bàsicament, per les normes següents:
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

B) El règim jurídic dels convenis instrumentals de subvenció
ve donat per la normativa vigent en matèria de subvencions, i
principalment pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

C) El règim jurídic dels contractes, per la seva part, es
contempla principalment en el Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic i la normativa de desplegament.

Els expedients corresponents als convenis de colAlaboració
s'han tramitat des de l'inici de la legislatura, com no pot ser
d'altra manera, d'acord amb el que estableix la normativa vigent
i han comptat amb els informes preceptius del Departament
Jurídic i, en el seu cas, de la Direcció General de Pressuposts i
Finançament i la Intervenció de la Comunitat Autònoma. De fet,
en els supòsits en què ha estat preceptiu, s'han sotmès a l'acord
previ del Consell de Govern.

És a dir, la motivació per utilitzar la figura del conveni de
colAlaboració la imposa la normativa vigent.

Palma, 19 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 5281/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni als convenis signats per
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència de
Cooperació Internacional 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’objecte del conveni és poder comptar amb assistència
jurídica. L’article 27.2 de la llei del sector públic instrumental
estableix: “La representació i defensa en judici de les entitats
públiques empresarials i de les fundacions del sector públic
només correspon als vocals de la Direcció de l’Advocacia de la
Comunitat Autònoma si s’ha subscrit el conveni d’assistència
jurídica corresponent”.

Palma, 12 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 5282/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni als convenis signats per
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Agència de
Qualitat Universitària 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'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears no
ha subscrit cap conveni de colAlaboració en el període de temps
solAlicitat.

Palma, 10 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 5340/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura del conveni a convenis signats per la
Fundació Menorquina de l'Òpera. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Menorquina de l'Òpera 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?

Des de l'inici de la legislatura i fins el dia d'avui, aquesta
Direcció General de Cultura i Joventut no ha subscrit ni signat
cap conveni de colAlaboració amb la Fundació Menorquina de
l'Òpera.

Palma, 29 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 5334/12, 5335/12, 5344/12,
5346/12 i 5347/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, relatives a motivació per a la utilització de la
figura del conveni a convenis signats per la Fundació del
Museu i Centre Cultural de Formentera, per la Fundació Es
Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani, la Fundació
Robert Graves, la Fundació Teatre del Mar i la Fundació
Teatre Principal d'Inca. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de
2012).
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Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació del
Museu i Centre Cultural de Formentera, la Fundació Es
Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani, la Fundació
Robert Graves, la Fundació Teatre del Mar i la Fundació
Teatre Principal d'Inca 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?

Des de l'inici de la legislatura i fins el dia d'avui, no s'ha
subscrit ni signat cap conveni de colAlaboració amb aquestes
fundacions.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5350/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a línia d'ajudes o
subvencions de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5436/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a membre del
Consell d'administració de l'Autoritat Portuària. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Quins han estat els mèrits professionals o polítics o de
qualsevol altre tipus del Sr. Rafael J. Torres Gómez que s’han
tingut en compte a l’hora de nomenar-lo com a membre del
Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes
Balears segons consta per acord del Consell de Govern
publicat al BOIB de 9 de juny de 2012?

L’article 30 del text refós de la Llei de ports de l’Estat i
Marina Mercant aprovat pel Reial Decret 2/2011, de 5 de
setembre, estableix la composició del consell d’administració de
les autoritats portuàries i disposa que l’Administració de l’Estat
ha d’estar representada pel capità marítim i per tres vocals dels
quals un ha de ser advocat de l’Estat i l’altre de Ports de l’Estat.
Correspon al Consell de Govern la designació i la separació dels
vocals del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de
Balears, a proposta de les organitzacions, els organismes i les
entitats que aquests vocals representen.

Per tot això, el Sr. Rafael José Torres Gómez va ser nomenat
com a vocal del Consell d’Administració en representació de
l’Administració General de l’Estat per acord de Consell de
Govern a proposta del president de Puertos del Estado ,
mitjançant l’adient comunicació.

Palma, 16 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5557/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a deute del Govern
amb els centres concertats. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5684/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute de la
Conselleria d'Educació amb els centres educatius i de
formació. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5761/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a projectes a
Formentera per a 2012 (II). (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Quins projectes pensa finançar la Conselleria de
Presidència a Formentera durant l’any 2012?

Des de la conselleria es pensen finançar els següents
projectes:

D. G. de Cooperació i Immigració, per a aquest any 2012 es
té previst un conveni amb el Consell Insular de Formentera per
desenvolupar actuacions i acolliment de persones immigrants a
Formentera.

Des de la D. G. de Coordinació del Govern, a través de
Multimèdia de les Illes Balears, SA, durant l’exercici 2012 s’ha
previst dur a terme a Formentera el projecte consistent en les
obres de millora en el centre de telecomunicacions del Cap de
Barberia, amb una inversió de 20.000 euros.

Palma, 23 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 6377/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
escolarització. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Quantes denúncies a la Fiscalia de Menors ha presentat la
Conselleria d'Educació, amb el Sr. Bosch de titular, per
incompliment del deure dels pares de portar els nins a
l'escola?

La Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives no té constància de cap
incompliment del deure dels pares de portar els nins a l'escola,
per tant, no ha presentat cap denúncia a la Fiscalia de Menors.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 6432/12 a 6434/12, 6436/12 a
6439/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, relatives a previsió de places escolars per etapes
i municipis (I a III, V a VIII). (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre de 2012).

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places escolars d'educació infantil i
primària als municipis de Maó, d'Es Castell, de Sant Lluís,
d'Es Mercadal, de Ferreries, d'Es Migjorn Gran i de
Ciutadella per al curs 2012-2013?

La previsió de places escolars per a 4t d'educació infantil (3
anys) s'ha realitzat adoptant com a referència les dades del
padró del municipi corresponents als infants nascuts durant l'any
2009.

Per a la resta de nivells de l'etapa d'educació infantil i
d'educació primària s'analitza el nombre de places disponibles,
relacionant-les amb les necessitats d 'escolarització ja existents
i se n'aplica l'increment en funció de la demanda de places
durant el procés d'admissió d'alumnes convocat per al curs
escolar següent.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 6440/12, 6442/12 a 6447/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a previsió de places escolars per etapes i municipis
(IX i XI a XVI). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places escolars de secundària per al
curs 2012-2013 als municipis de Maó, de Sant Lluís, d'Alaior,
d'Es Mercadal, de Ferreries, d'Es Migjorn Gran i de
Ciutadella?

Les previsions per al curs 2012-13, corresponents a 1r
d'ESO s'han realitzat en base a les dades d'alumnes matriculats
a 6è d'educació primària durant el curs escolar 2011-1 2
(incloent-hi la reserva interna per a alumnes que no
promocionen a 1r d'ESO o que ho faran finalment). També es
realitza una planificació prenent en consideració l'alumnat de
cent res de primària adscrits a centres de secundària.

Per a la resta de nivells d'ESO, es té en compte la reserva
interna del mateix centre de cara al proper nivell de secundària
i es fa una previsió en funció de la matrícula (alumnes que han
solAlicitat plaça durant el procés i que provenen d'altres centres
educatius).

La matrícula real (una vegada finalitzat el període de
matrícula als centres) serà l'indicador final de la necessitats de
places en funció de l'oferta existent i determinarà les
intervencions a realitzar per tal d 'ajustar oferta i demanda.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 6448/12 a 6454/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
previsió de places escolars per etapes i municipis (XVIII a
XXIII). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Quina previsió ha fet la Conselleria d'Educació i Cultura
sobre les necessitats de places escolars de batxillerat per al
curs 2012-2013 als municipis de Sant Lluís, d'Alaior, d'Es
Mercadal, de Ferreries, d'Es Migjorn Gran, de Maó i d'Es
Castell?

Les previsions per al curs 2012-13, corresponents a
batxillerat s'han realitzat en base a les dades d'alumnes
matriculats a 4t d'ESO i 1r de batxillerat durant el curs escolar
2011-12 (incloent-hi la reserva interna per a alumnes que no
promocionen a 1r de batxillerat o que ho faran finalment). 

També es realitza una planificació prenent en consideració
l'alumnat de centres de secundària adscrits a centres de
secundària (IES) o centres concertats.

Es fa una previsió en funció de la matrícula (alumnes que
han solAlicitat plaça durant el procés i que provenen d'altres
centres educatius).

La matrícula real (una vegada finalitzat el període de
matrícula als centres) serà l'indicador final de la necessitat de
places en funció de l'oferta existent i determinarà les
intervencions a realitzar per tal d'ajustar oferta i demanda.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 6525/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a acords i/o
colAlaboracions entre el SOIB i el Consell d'Eivissa. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Quins són els acords i/o les colAlaboracions al 2012 del
SOIB amb el Consell Insular d'Eivissa en el desenvolupament
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de les tasques d'orientació i informació, millora de l'ocupació
i integració dels desocupats considerats com a prioritaris?

El SOIB subvenciona el Consell Insular d'Eivissa en el
desenvolupament de les tasques d'orientació, informació i
millora de l'ocupació, processos d'inserció per a l'ocupació de
colAlectius prioritaris a partir de l'ajuda individual,
personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant
l'acompanyament, construeix un projecte professional que
integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb
l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball ordinari de
manera regular i de qualitat.

Els projectes són:
1. Itinerari d'inserció laboral per a joves en situació de risc

d'exclusió social.
2. Itinerari d'inserció laboral per a persones amb

discapacitat.
Així mateix se subvenciona el Consell Insular d'Eivissa per

fer processos d'acompanyament i inserció laboral en els
perceptors de la Renda Mínima d'Inserció.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 6526/12 i 6527/12, presentada
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
acords i/o colAlaboracions el 2012 del SOIB amb l'Institut
Mallorquí d'Afers Socials i amb l'Ajuntament de Palma.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Quins són els acords i/o les colAlaboracions el 2012 del
SOIB amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i amb
l'Ajuntament de Palma en el desenvolupament de les tasques
d'orientació i informació, millora de l'ocupació i integració
dels desocupats considerats com a prioritaris?

El SOIB subvenciona l'Institut Mallorquí d 'Afers Socials en
el desenvolupament de les tasques d'orientació, informació i
millora de l'ocupació, processos d'inserció per a l'ocupació de
colAlectius prioritaris a partir de l'ajuda individual,
personalitzada i integral, en els quals la persona, mitjançant
l'acompanyament, construeix un projecte professional que
integra les necessitats personals amb les exigències socials, amb
l'objectiu final d'incorporar-se al mercat de treball ordinari de
manera regular i de qualitat.

Els projectes són sobre itineraris d'inserció laboral per a
persones amb discapacitat.

Palma, 31 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 6528/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programes per
a l'orientació, la informació i la integració laboral dels joves.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de 2012).

Quins són els programes que desenvoluparà el Govern de
les Illes Balears el 2012 per a l'orientació, la informació i la
integració dels joves amb necessitats educatives especials i
amb i amb dificultats d'inserció laboral?

El SOIB subvenciona en el desenvolupament de les tasques
d'orientació, informació i millora de l'ocupació, processos
d'inserció per a l'ocupació del colAlectiu de joves amb risc
d'exclusió laboral a partir de l'ajuda individual, personalitzada
i integral, en els quals la persona, mitjançant l'acompanyament,
construeix un projecte professional que integra les necessitats
personals amb les exigències socials, amb l'objectiu final
d'incorporar-se al mercat de treball ordinari de manera regular
i de qualitat amb entitats colAlaboradores.

Palma, 1 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Esports:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Z)

A les Preguntes RGE núm. 6531/12, 6538/12, 6967/12 i
6968/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, relatives a factures pagades amb càrrec als capítols 2
i 4 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i a
recaptació tributària (I i II). (BOPIB núm. 62, de 7 de
setembre, i 65, de 28 de setembre 2012).

A causa de l'extensió i les característiques de les respostes,
queden dipositades al Registre General de la cambra a
disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 6532/12,presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 2 de la Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre 2012).

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 2 del
pressupost de la Conselleria de Presidència durant l’exercici
2012 fins la data de resposta, on consti almenys la data de
pagament, el concepte i l’import.

Atès el volum de la documentació solAlicitada, i a l’emparà
de l’article 15.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, publicat al BOPIB en data de 20 d’abril de 2011,
aquesta documentació es troba a la seva disposició a les
dependències d’aquesta conselleria al Passeig Sagrera nº2 de
Palma de Mallorca.

Palma, 23 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 6539/12,presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a factures pagades
amb càrrec al capítol 4 de la Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 62, de 7 de setembre 2012).

Relació de les factures pagades amb càrrec al capítol 4 del
pressupost de la Conselleria de Presidència durant l’exercici
2012 fins la data de resposta, a la qual consti almenys la data
de pagament, el concepte i l’import.

No es paguen factures a càrrec del capítol 4.
El capítol 4 fa referència a transferències corrents (pagament

condicionat o no, efectuades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears i les seves entitats i ens públics, sense
contrapartida directa per part dels agents receptors que destinen
aquests fons a finançar operacions corrents. Aquestes
transferències es computaran separadament de les de capítol 7.

Palma, 16 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 6655/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
operacions de crèdit. (BOPIB núm. 63, de 14 de setembre de
2012).

Quins crèdits, operacions d’endeutament i emissions de
deute públic ha concertat la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les entitats dependents des del mes de juliol de 2011?

La comunitat autònoma de les Illes Balears ha formalitzat
des del mes de juliol de 2011 les operacions següents:
- Operacions d’endeutament i emissions de deute públic a llarg
termini:

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l’Institut de Crèdit Oficial, signat el 13 d’octubre de
2011, per import de 75.000.000 i.

• AEmissió d’obligacions de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, el 22 de novembre de 2011, per import
nominal de 30.000.000 i, a un tipus d’interès variable
i amb venciment el 28 de febrer de 2013.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Popular Español, SA, signat el 29 de desembre
de 2011, per import de 7.000.000 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Mare Nostrum, SA, signat el 30 de desembre de
2011, per import de 15.000.000i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i CaixaBank, SA, signat el 30 de desembre de 2011, per
import de 25.000.000 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença, signat el 30 de
desembre de 2011, per import de 2.500.000 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Bankia, SA, signat el 3 de febrer de 2012, per import
de 25.000.000 i.

• Dues emissions de bons de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, una per import de 75.000.000 i amb

venciment el 18 de febrer de 2013 i l’altra per import de
200.000.000 i amb venciment 14 de febrer de 2014.

• Tap per import de 10.000.000 i, el 12 de març de 2012,
a un tipus d’interès del 3,609% anual i venciment el 4 de
març de 2015.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, signat el 30 de
març de 2012, per import de 25.000.000 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l’Institut de Crèdit Oficial, signat l’11 de maig de 2012,
per import de 41.458.428,55i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l’Institut de Crèdit Oficial, signat l’1 de juny de 2012,
per import de 16.064.375,28 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Popular Español, SA, per al fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors, signat el 21 de
juny de 2012, per import de 87.049.925,32 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Español de Crédito, SA, per al fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors, signat el 21 de
juny de 2012, per import de 48.458.110,88 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Bankia, SA, per al fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, signat el 21 de juny de 2012,
per import de 114.305.789,40 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Bankinter, SA, per al fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, signat el 21 de juny de 2012,
per import de 37.267.862,16 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, per al fons per
al finançament dels pagaments a proveïdors, signat el 21
de juny de 2012, per import de 113.925.364,56 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Mare Nostrum, SA, per al fons per al
finançament dels pagaments a proveïdors, signat el 21 de
juny de 2012, per import de 96.344.450,74 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i CaixaBank, SA, per al fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, signat el 21 de juny de 2012,
per import de 114.336.848,07 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito,
per al fons per al finançament dels pagaments a
proveïdors, signat el 21 de juny de 2012, per import de
37.276.221,98 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco CAM, SAU, per al fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, signat el 21 de juny de 2012,
per import de 37.173.929,26 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Sabadell, SA, per al fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, signat el 21 de juny de 2012,
per import de 40.944.970,83 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Santander, SA, per al fons per al finançament
dels pagaments a proveïdors, signat el 21 de juny de
2012, per import de 114.313.663,60 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l’Institut de Crèdit Oficial, signat el 18 de juliol de
2012, per import de 13.479.109,59i.
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- Operacions d’endeutament a curt termini:
• Pòlissa de crèdit vinculada a un contracte de confirming

entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i Banca
March, SA, signada el 15 de novembre de 2011, per
import de 4.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i Banco Santander, SA,
signat el 17 de novembre de 2011, per import de
50.000.000 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Santander, SA, signat el 17 de novembre de
2011, per import de 20.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA, signat el 21 de març de 2012, per import
de 90.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i CaixaBank, SA, signat el
31 de març de 2012, per import de 100.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i Banco Mare Nostrum,
SA, signat el 29 de març de 2012, per import de
23.500.000 i.

• Pòlissa de crèdit entre la comunitat autònoma de les Illes
Balears i Banca March, SA, signada el 29 de març de
2012, per import de 14.500.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i Banco CAM, SA, signat
el 4 d’abril de 2012, per import d’1.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i Banco Español de
Crédito, SA, signat el 20 d’abril de 2012, per import de
20.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent vinculat a un
confirming entre la comunitat autònoma de les Illes
Balears i Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de
Crédito, signat el 30 d’abril de 2012, per import de
5.500.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre la comunitat
autònoma de les Illes Balears i Colonya, Caixa
d’Estalvis de Pollença, signat el 30 d’abril de 2012, per
import de 3.000.000 i.

• Préstec entre la comunitat autònoma de les Illes Balears
i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, signat el 26 de
juny de 2012, per import de 85.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent vinculat a un
confirming entre la comunitat autònoma de les Illes
Balears i Banco Español de Crédito, SA, signat el 29 de
juny de 2012, per import de 10.000.000 i, amortitzable
fins a 5.000.000 i.

• Contracte de confirming entre la comunitat autònoma de
les Illes Balears i CaixaBank, SA, signat el 13 de juliol
de 2012, per import de 2.400.000 i ampliat fins a
4.750.000 i.

- Operacions d’endeutament d’entitats dependents a curt
termini:

• Contracte de crèdit en compte corrent entre l’Agència
Tributària de les Illes Balears i CaixaBank, SA, signat el
24 de gener de 2012, per import de 150.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre CAIB
Patrimoni, SA, i Banco Mare Nostrum, SA, signat el 29
de març de 2012, per import de 9.000.000i.

• Pòlissa de crèdit entre Cajamar Caja Rural, Sociedad
Cooperativa de Crédito y el Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, signada el 23 de febrer de
2012,

• per import de 4.500.000 i.
• Factoring entre Banca March, SA i la Fundació Banc de

Sang i Teixits de les Illes Balears, signat el 31 de juliol
de 2011, per import d’1.000.000 i.

• Pòlissa de crèdit entre Banca March, SA i la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, signada el 28
d’agost de 2012, per import de 270.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre Banco Mare
Nostrum, SA i la Fundació Illesport, signat el 30 de
març de 2012, per import de 12.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre Banco Mare
Nostrum, SA i Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, SA, signat el 29 de març de 2012, per import
d’1.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA i Gestió Sanitària de
Mallorca, signat el 30 de març de 2012, per import de
5.000.000 i.

• Contracte de crèdit en compte corrent entre Banco Mare
Nostrum, SA i l’Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, signat el 29 de març de 2012, per import de
4.500.000 i.

Palma, 15 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 6738/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament del
director de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior, 2. (BOPIB
núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Per què s'ha designat com a director de l'IES Josep Miquel
Guàrdia una persona que no disposa d'una proposta d'equip
directiu?

Per nomenar un director d'un centre no s'ha de presentar
prèviament una proposta d'equip directiu. En primer lloc es
nomena el director i desprès del nomenament aquest nou
director proposa el seu equip directiu.

Palma, 25 d'octubre 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. 6739/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a equip directiu a l'IES
Josep Miquel Guàrdia d'Alaior. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

Per quin motiu es varen designar durant els mesos d'estiu
(2012) dos interins com a secretari i cap d'estudis de l'IES
Josep Miquel i Guàrdia que en aquests moments no han
obtingut la plaça?

Els directors dels centres tenen dret de proposar el cap
d'estudis i el secretari, independentment que aquests siguin
funcionaris de carrera o funcionaris interins. 

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 6740/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a equip directiu a l'IES
Josep Miquel Guàrdia d'Alaior, 2. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

Per què el conseller no ha designat com a membres de
l'equip directiu de l'IES d'Alaior a personal fix, preferentment
amb plaça al mateix centre?

El nomenament del director d'un centre correspon a la
Direcció General de Recursos Humans. Una vegada nomenat el
director, aquest és qui escull els membres que formaran part del
seu equip directiu.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats no designa
l'equip directiu dels centres.

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

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 6761/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a fons de cooperació.
(BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

En quina data es va dur a terme el darrer pagament als
ajuntaments de les Illes, en concepte de Fons de Cooperació?

La data en la qual es va dur a terme el darrer pagament als
ajuntaments de les Illes en conceptes de Fons de Cooperació va
ser el 29 de febrer de 2012.

Palma, 24 d’octubre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 6848/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a subvencions
aprovades i denegades (I). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre
de 2012).

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Presidència i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions des de juny de 2011 a juny 2012 a l’illa
de Formentera, indicant-ne la persona física o jurídica objecte
de la subvenció, l’import i la finalitat.

- Immigració: no té cap subvenció aprovada o denegada dins
aquest període de temps.
- Cooperació: no té cap subvenció aprovada o denegada dins
aquest període de temps.
- ACIB: 
Persona física: Formenterers Solidaris (beneficiari inscrit amb
seu a Formentera).
Import: 89.731.53 i (cap. VII). Pertany a la Convocatòria de
Cooperació feta per l’ACIB aprovada i amb resolució de 26 de
març de 2012 per l’AECIB. En aquests moments està pendent
de pagar.
Finalitat: Huertos familiares diversificados, seguridad
alimentaria en comunidades rurales de Santa Bárbara
(Honduras).

Palma, 9 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 7122/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a alternativa
al tancament de l'escoleta de la Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

Quin servei alternatiu s’ofereix després del tancament de
l’escoleta de la Conselleria de Presidència?

És pressupostàriament inviable oferir, en aquests moments,
alternatives vàlides al tancament de l’escoleta per facilitar la
conciliació de la vida familiar i laboral del conjunt dels
treballadors i treballadores públics de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 23 d’octubre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 7124/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a obres i/o
reformes a la Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre de 2012).

A l’edifici del Passeig Sagrera, número 2, on es troba
ubicada la Conselleria de Presidència, quines obres i/o
reformes s’han dut a terme durant l’any 2012? Per quins
motius?
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S’han dut a terme obres de reforma d'envans a la primera
planta de l’edifici, amb execució de la política de
redimensionament dels espais públics amb la finalitat de reduir
els arrendaments la qual cosa fa necessari adaptar al màxim
l’ocupació dels immobles propietat de la CAIB.

Palma, 2 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 7125/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a cost de les
obres, reformes o reestructuracions d'espai a la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

Quin ha estat el cost de les obres, reformes o
reestructuracions d’espai realitzades a l’edifici del Passeig
Sagrera, número 2, on es troba ubicada la Conselleria de
Presidència, durant l’any 2012?

El cost total IVA inclòs ha estat de 15.358,12 euros.

Palma, 2 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 7304/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
en matèria d'immigració. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).

Quines són les entitats que ja han percebut la quantia de la
subvenció lligada a l’Ordre de la Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de 22 de febrer de 2011 per la qual
s’aprovà la convocatòria en matèria d’immigració?

- Asociación de Padres de niños con càncer
- Centro Mater Misericordiae
- Caritas Diocesana de Mallorca
- Fundación Instituto de reinserción
- AMES
- Hermanas de la Caridad de San Vicente
- Fundació Patronat Obrer Sant Josep
- Asociación para el estudio y la promoción del bienestar

social
- Cruz Roja Española
- Asociación de mujeres latinoamericanas residentes en

Baleares
- Asociación Pastoral penitenciària
- Mallorca Verda
- Asociación Mallorquina de Acción Social
- A.VV. Son Rapiña
- UGT- Illes Balears
- Asociación de Inmigrantes chilenos – grup folklòric

Ayelen
- Libre asociación de inmigrantes de Ghana
- Asociación de los Inmigrantes Marroquíes en las Islas

Baleares – Al Maghreb
- Asociación Uruguaya de Baleares

- Caritas Diocesana de Menorca
- Asociación de la Comunidad de Cameruneses en las Islas

Baleares
- Plataforma Socio-sanitaria de las Pitiusas
- Asociación de Inmigrantes Contrafarsa
- Fundación Basket Illes Balears

Palma, 9 de novembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 7536/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (I). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de primària de Mallorca del
mes de setembre de 2011 va ser d'11.636.263,08 i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 7537/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (II). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de primària de Mallorca del
mes de setembre de 2012 va ser d'11.285.055,02 i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 7538/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (III). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de secundària de Mallorca
del mes de setembre de 2011 va ser d' 11.736.179,41 i.
Aquesta xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.
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Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 7539/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (IV). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de secundària de Mallorca
del mes de setembre de 2011 va ser de 10.435.829,47 i.
Aquesta xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 7540/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (V). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat de Mallorca del
mes de setembre de 2011 va ser d' 11.736.179,41 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 7541/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (VI). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat de Mallorca del
mes de setembre de 2012 va ser de 10.435.829,47 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 7543/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (VIII). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de primària de Menorca del
mes de setembre de 2012 va ser d'1.512.957,48 i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 7544/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (IX). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de secundària de Menorca
del mes de setembre de 2011 va ser d'1.584.199,94 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 7546/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XI). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat de Menorca del
mes de setembre de 2011 va ser d'1.584.199,94 i. Aquesta xifra
inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 7547/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XII). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat de Menorca del
mes de setembre de 2012 va ser d'1.416.881,70 i. Aquesta xifra
inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 7549/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XIV). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de primària d'Eivissa del mes
de setembre de 2012 va ser de 2.136.562,59 i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 7550/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XV). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de secundària d'Eivissa del
mes de setembre de 2011 va ser d'1.983.036,57 i. Aquesta xifra
inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 7552/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XVII). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat d'Eivissa del
mes de setembre de 2011 va ser d'1.983.036,57 i. Aquesta xifra
inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 7552/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XVIII). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat d'Eivissa del
mes de setembre de 2011 va ser d'1.764.543,21 i. Aquesta xifra
inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 7554/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XIX). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de primària de Formentera
del mes de setembre de 2011 va ser de 146.038,82 i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 7555/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XX). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de primària de Formentera
del mes de setembre de 2012 va ser de 154.602,62 i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 7556/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XXI). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de secundària de Formentera
del mes de setembre de 2011 va ser de 168.731,85 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 7557/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XXII). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de secundària de Formentera
del mes de setembre de 2011 va ser de 148.030,73 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 7558/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XXIII). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat de Formentera
del mes de setembre de 2011 va ser de 168.731,85 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 7559/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nòmines del
personal docent (XXIV). (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de
2012).

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

La nòmina del personal docent de batxillerat de Formentera
del mes de setembre de 2011 va ser de 148.030,73 i. Aquesta
xifra inclou la nòmina del professorat que imparteix els
ensenyaments de secundària i de batxillerat, ja que aquests
docents combinen ambdues etapes en el seu horari.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats.
Rafael A. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 7757/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a personal interí
que ha començat a treballar en el sector públic. (BOPIB núm.
68, de 19 d'octubre de 2012).

Relació de tot el personal funcionari interí que ha començat
a treballar a l'administració autonòmica d'ençà de dia 1 de
juliol de 2011 a llocs de treball de lliure designació.

S'informa que, d'ençà de dia 1 de juliol de 2011 , set
persones han estat nomenades personal funcionari interí en llocs
de lliure designació, amb la distribució següent:
• Presidència de les Illes Balears. 2 persones en llocs de

treball de secretari/ària personal i 1 lloc base auxiliar.
• Conselleria de Presidència: 1 persona en un lloc de treball

de secretari/ària personal.
• Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats: 1 persona en

un lloc de treball de secretari/ària personal.
• Conselleria d'Administracions Públiques: 1 persona en un

lloc de treball de secretari/ària personal.
• Escola Balear d'Administració Pública. 1 persona en un lloc

de treball de secretari/ària personal.
De les set persones nomenades, a dia d'avui, sis continuen

ocupant els llocs de treball en els quals foren nomenades
personal funcionari interí atès que una cessà per renúncia.

Marratxí, 31 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BI)

A les Preguntes RGE núm. 7803/12 a 7806/12 i 7808/12 a
7810/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, relatives a agroturismes de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera i a turisme rural a Eivissa,
a Menorca i a Mallorca. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quines mesures ha impulsat la Conselleria de Turisme i
Esports per donar suport als agroturismes de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera? I quines per impulsar el
turisme rural a Eivissa, a Menorca i a Mallorca?

La conselleria ha adoptat mesures a través de dos
mecanismes:

1. En matèria d'ordenació turística, a través de la nova Llei del
turisme 8/2012, que inclou els preceptes següents:
• Es permeten hotels rurals i agroturismes a tots els sòls de

tipus rústic.
• Es permet l'ús turístic a edificis catalogats.
• Les construccions annexes a hotels rurals i agroturismes es

poden destinar a qualsevol tipus d'ús per al funcionament de
l'establiment o per a la prestació de serveis complementaris.

• Les llicències d'obres, obertura i funcionament d'aquest tipus
d'establiments no estan subjectes a avaluacions d'impacte
ambiental ni a declaracions d'interès general, excepte per a
hotels rurals de nova creació.

2. En matèria de promoció turística, a través del Pla integral de
turisme, en el qual s'ha establert el turisme de natura com una de
les categories de producte turístic i el turisme rural com una de

les línies d'actuació. En relació amb aquest producte ja se
celebrà la I Mesa estratègica de natura i turisme actiu dia 18 de
juliol i està prevista la celebració de la segona mesa dia 31
d'octubre.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 7960/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a ingressos pendents de
l'ecotaxa. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quina quantitat té pendent de cobrar dels hotelers, el
Govern de les Illes Balears, en concepte de recaptació de
l’ecotaxa?

La quantitat que té pendent de cobrar dels hotelers, el
Govern de les Illes Balears, en concepte de recaptació d'ecotaxa
és de 2.838.972,51i.

Palma, 5 de novembre de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 7922/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Fira
de París, Top Resa (I). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quin cost total ha tengut l'assistència a la fira de París,
Top Resa?

El cost total que ha tengut l'assistència a la fira Top Resa, de
París, ascendeix a 12.047,61 euros.

Palma, a 5 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 7922/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a Fira
de París, Top Resa (II). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quantes persones assistiren a la fira de París, Top Resa?

Els assistents a la fira Top Resa, de París, foren el director
general de Turisme, el gerent de l'ATB i el personal de l'ATB
necessari per atendre l'estand.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 8117/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
promoció turística, 1. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quines actuacions s'han iniciat i quines té previst iniciar
per fomentar el turisme d'esport?

Des de la Conselleria de Turisme i Esports, a través de
l'Agència Balear del Turisme (ATB), s'ha desenvolupat el Pla
Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) amb la finalitat
de fomentar nous segments turístics de mercat que atreguin nous
públics a la destinació, sempre en colAlaboració amb el sector
turístic privat.

Per al desenvolupament de cadascun dels productes
identificats s'han creat les Taules Estratègiques de Producte,
amb l'objectiu de disposar d'un òrgan dinàmic i flexible que
pugui desenvolupar les funcions tècniques i de gestió
necessàries per a l'elaboració i el desenvolupament del pla
operatiu de cadascun dels productes juntament amb el sector.

D'igual manera s'organitzen fòrums de turisme i categoria de
productes amb l'objectiu de crear punts de trobada entre els
gestors de les destinacions turístiques, els professionals de cada
producte específic i les empreses del sector turístic per a
l'intercanvi de coneixements, tàctiques i experiències.

En referència al producte d'esport les actuacions iniciades i
previstes són:

• 02 de juliol de 2012: 1a convocatòria de la Taula
Estratègica de Golf.

• 20 de juliol de 2012: 1a convocatòria de la Taula
Estratègica Cicloturisme.

• 18 al 20 d'octubre 2012: I Fòrum de Turisme i Esports.
• 9 d'octubre de 2012: 2a convocatòria de la Taula

Estratègica de Golf.

Palma, a 9 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 8118/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
promoció turística, 2. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quines actuacions s'han iniciat i quines té previst iniciar
per fomentar el turisme nàutic?

Des de la Conselleria de Turisme i Esports, a través de
l'Agència Balear del Turisme (ATB), s'ha desenvolupat el Pla
Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) amb la finalitat
de fomentar nous segments turístics de mercat que atreguin nous
públics a la destinació, sempre en colAlaboració amb el sector
turístic privat.

Per al desenvolupament de cadascun dels productes
identificats s'han creat les Taules Estratègiques de Producte,
amb l'objectiu de disposar d'un òrgan dinàmic i flexible que
pugui desenvolupar les funcions tècniques i de gestió
necessàries per a l'elaboració i el desenvolupament del pla
operatiu de cadascun dels productes juntament amb el sector.

D'igual manera s'organitzen fòrums de turisme i categoria de
productes amb l'objectiu de crear punts de trobada entre els
gestors de les destinacions turístiques, els professionals de cada
producte específic i les empreses del sector turístic per a
l'intercanvi de coneixements, tàctiques i experiències.

En referència al producte nàutic les actuacions iniciades i
previstes són:

• 04 de juliol de 2012: 1a convocatòria de la Mesa
Estratègica de Nàutica.

Palma, a 9 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 8118/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
promoció turística, 2. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quines actuacions s'han iniciat i quines té previst iniciar
per fomentar el turisme de natura?

Des de la Conselleria de Turisme i Esports, a través de
l'Agència Balear del Turisme (ATB), s'ha desenvolupat el Pla
Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) amb la finalitat
de fomentar nous segments turístics de mercat que atreguin nous
públics a la destinació, sempre en colAlaboració amb el sector
turístic privat.

Per al desenvolupament de cadascun dels productes
identificats s'han creat les Taules Estratègiques de Producte,
amb l'objectiu de disposar d'un òrgan dinàmic i flexible que
pugui desenvolupar les funcions tècniques i de gestió
necessàries per a l'elaboració i el desenvolupament del pla
operatiu de cadascun dels productes juntament amb el sector.

D'igual manera s'organitzen fòrums de turisme i categoria de
productes amb l'objectiu de crear punts de trobada entre els
gestors de les destinacions turístiques, els professionals de cada
producte específic i les empreses del sector turístic per a
l'intercanvi de coneixements, tàctiques i experiències.

En referència al producte de turisme de natura les actuacions
iniciades i previstes són:

• 18 de juliol 2012: 1a convocatòria de la Mesa
Estratègica de Natura.

• Novembre de 2012: 2a convocatòria de la Mesa
Estratègica de Natura.

Palma, a 9 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 8120/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
promoció turística, 4. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quines actuacions s'han iniciat i quines té previst iniciar
per fomentar el turisme cultural?

Des de la Conselleria de Turisme i Esports, a través de
l'Agència Balear del Turisme (ATB), s'ha desenvolupat el Pla
Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) amb la finalitat
de fomentar nous segments turístics de mercat que atreguin nous
públics a la destinació, sempre en colAlaboració amb el sector
turístic privat.

Per al desenvolupament de cadascun dels productes
identificats s'han creat les Taules Estratègiques de Producte,
amb l'objectiu de disposar d'un òrgan dinàmic i flexible que
pugui desenvolupar les funcions tècniques i de gestió
necessàries per a l'elaboració i el desenvolupament del pla
operatiu de cadascun dels productes juntament amb el sector.

D'igual manera s'organitzen fòrums de turisme i categoria de
productes amb l'objectiu de crear punts de trobada entre els
gestors de les destinacions turístiques, els professionals de cada
producte específic i les empreses del sector turístic per a
l'intercanvi de coneixements, tàctiques i experiències.

En referència al producte de turisme cultural les actuacions
iniciades i previstes són:
16 de juliol 2012: 1a convocatòria de la Mesa Estratègica de
Cultura.
Novembre 2012: 2a convocatòria de la Mesa Estratègica de
Cultura.

Palma, a 9 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BQ)

A la Pregunta RGE núm. 8121/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
promoció turística, 5. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quines actuacions s'han iniciat i quines té previst iniciar
per fomentar el turisme cultural?

Des de la Conselleria de Turisme i Esports, a través de
l'Agència Balear del Turisme (ATB), s'ha desenvolupat el Pla
Integral de Turisme de les Illes Balears (PITIB) amb la finalitat
de fomentar nous segments turístics de mercat que atreguin nous
públics a la destinació, sempre en colAlaboració amb el sector
turístic privat.

Per al desenvolupament de cadascun dels productes
identificats s'han creat les Taules Estratègiques de Producte,
amb l'objectiu de disposar d'un òrgan dinàmic i flexible que
pugui desenvolupar les funcions tècniques i de gestió
necessàries per a l'elaboració i el desenvolupament del pla
operatiu de cadascun dels productes juntament amb el sector.

D'igual manera s'organitzen fòrums de turisme i categoria de
productes amb l'objectiu de crear punts de trobada entre els
gestors de les destinacions turístiques, els professionals de cada

producte específic i les empreses del sector turístic per a
l'intercanvi de coneixements, tàctiques i experiències.

En referència al producte de turisme cultural les actuacions
iniciades i previstes són:

• 15 de maig 2012: I Fòrum de Turisme i Gastronomia.
• 16 de juliol 2012: 1a convocatòria de la Mesa

Estratègica de Gastronomia.
• Novembre 2012: 2a convocatòria de la Mesa Estratègica

de Gastronomia.

Palma, a 9 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 8123/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
informe Exceltur, 1. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme i Esports
l'estudi Barómetro de la Rentabilidad y el Empleo de les
Destinos Turísticos Españoles del 1r quadrimestre de 2012?

L'estudi analitza la rendibilitat i l'ocupació de dos tipus de
destinacions turístiques, les "destinacions turístiques urbanes",
en les quals, de Balears, s'analitza la ciutat de Palma, i les
"destinacions turístiques de vacances", en les quals, de Balears,
s'analitzen Alcúdia, Calvià, Ciutadella i Eivissa.

Els resultats de l'estudi són positius per a Balears amb
caràcter general. A totes les destinacions, excepte a Ciutadella,
s'ha millorar la rendibilitat en comparació amb el mateix
període de 2011 i, a més, a Palma i a Alcúdia s'ha millorat
l'ocupació.

Palma, a 5 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 8124/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
informe Exceltur, 2. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

No creu el conseller de Turisme i Esports que, atesa la
rendibilitat econòmica i d'ocupació que obtenen els
allotjaments hotelers en comparació de la rendibilitat que
s'obté amb l'allotjament d'habitatges de vacances, des del
Govern s'haurien d'establir les mesures necessàries per
impulsar més el turisme hoteler que el residencial?

L'estudi analitza la rendibilitat i l'ocupació de dos tipus de
destinacions turístiques, les "destinacions turístiques urbanes",
en les quals, de Balears, s'analitza la ciutat de Palma, i les
"destinacions turístiques de vacances", en les quals, de Balears,
s'analitzen Alcúdia, Calvià, Ciutadella i Eivissa.

L'estudi no fa cap diferenciació entre turisme hoteler i
turisme residencial, ni es refereix en cap moment a habitatges
de vacances.
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Palma, a 5 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 8125/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
informe Llei de turisme, 1. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme i Esports
l'informe elaborat per la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori sobre  l'avantprojecte de llei general
turística?

L'informe conté 21 punts en els quals es proposen canvis al
text de l'avantprojecte de llei del turisme. D'aquests 21 punts se
n'acceptaren totalment o parcialment 19.

Els dos restants no s'acceptaren, un perquè no era una anàlisi
estrictament tècnica, i l'altre perquè és objecte de
desenvolupament reglamentari.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 8126/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
informe Llei de turisme, 2. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

Quina opinió li mereix al conseller de Turisme i Esports
que la Llei de turisme permeti excepcions en matèria
urbanística quan estan expressament prohibides per la
legislació bàsica estatal?

Aquesta llei es configura, bàsicament, com un instrument
eficaç per a la millora i la modernització de l'oferta turística de
les Illes Balears, per tal de fer-la més competitiva enfront
d'altres destinacions emergents. Tot el text es troba dins la
legalitat vigent, és protector amb el medi ambient i és una llei
sostenible, que inclou totes les garanties necessàries i la
intervenció de totes les administracions amb competències
concurrents en la matèria.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 8308/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a borsa
de places legalitzades. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de
2012).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta, queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 8378/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cost del
Centre d'interpretació de l'esport. (BOPIB núm. 72, de 9 de
novembre de 2012).

Què ha costat la instalAlació i l'obertura del Centre
d'interpretació de l'esport i de la Biblioteca de l'esport del
Palma Arena?

Ha costat 99.84 i i s'adjunta la relació de despeses: 
• 1 Pintura blanca 14.30 i.
• 1 Pintura antiòxid Luxens llisa negra 14.30 i.
• 1 quit 10 mini recanvis 3.35 i.
• 1 Cubeta plana 1.01 i.
• 1 Cubeta plana 1.01 i.
• 1 Alicates 1.65 i.
• 1 Fil de coure plastificat blanc 30 m 6.50i.
• 10 Maniquí plàstic mig cos 22.50 i.
• 15 Maniquís plàstic mig cos (homes) 33.75 i.
• TOTAL 99.84 i.

Palma, a 14 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 8379/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a cost del
manteniment del Centre d'interpretació de l'esport. (BOPIB
núm. 72, de 9 de novembre de 2012).

Què costarà el manteniment del Centre d'interpretació de
l'esport i de la Biblioteca de l'esport del Palma Arena?

El pressupost tant per a l'any 2012 com per al 2013 és de 0
euros.

Palma, a 14 de novembre de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 9580/12, 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 el Pla
de viabilitat dels hospitals General i Joan March.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre 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 de Salut, per tal
d'informar sobre el Pla de viabilitat dels hospitals General i Joan
March.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 9623/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, de la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei que
sanciona la llibertat d'expressió (BOPIB núm. 75, de 30 de
novembre d'enguany), per la pregunta RGE núm. 10263/12,
relativa a pujada d'imposts, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Rectificació del títol de la Proposició no de llei RGE núm.

9406/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de desembre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
10257/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, que
solAlicita l'eliminació de l'expressió "a Menorca" del títol de la
proposició no de llei esmentada, publicada al BOPIB núm. 74,
de 23 de novembre d'enguany. En conseqüència, el títol de la
dita proposició és "Acció urgent per garantir el turisme de
l'IMSERSO".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de desembre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 75, de 30 de novembre
de 2012.

- Pàg. 3760 i 3773. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple, apartat S)
On diu: RGE núm. 9624/12, de l'Hble. Sr. Jaume Carbonero i
Malberti, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9624/12, de l'Hble. Sr. Antoni Diéguez
i Seguí, ...

-  Pàg. 3761 i 3783. Respostes a preguntes, apartat S) 
On diu: A la Pregunta RGE núm. 4191/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 4194/12, ...

-  Pàg. 3764 i 3802. Respostes a preguntes, apartat S) 
On diu: A la Pregunta RGE núm. 6633/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 6663/12, ...
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