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a l'agricultura ecològica (II). 4374

DN) RGE núm. 699/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la
plaga del morrut vermell (I). 4373



BOPIB núm. 85 -  8 de febrer de 2013 4347

DO) RGE núm. 700/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la
plaga del morrut vermell (II). 4373

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a límits a la
transparència i la lluita contra la corrupció. 4375

B) RGE núm. 801/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
a les navilieres que cobreixen els trajectes interinsulars. 4375

C) RGE núm. 802/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificacions del
projecte del nou hospital de Can Misses a Eivissa. 4375

D) RGE núm. 803/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inspecció
educativa. 4375

E) RGE núm. 804/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
ICAPE. 4375

F) RGE núm. 805/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reordenació
d'instalAlacions portuàries. 4376

G) RGE núm. 806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació de les ajudes
finalistes. 4376

H) RGE núm. 807/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unitat de cures
palAliatives a pediatria de l'hospital de Son Espases. 4376

I) RGE núm. 808/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira Matka de
Helsinki. 4376

J) RGE núm. 809/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a jornades
organitzades pel SOIB mitjançant la xarxa Eures. 4376

K) RGE núm. 810/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació de
servei públic dels vols Menorca-Madrid. 4376

L) RGE núm. 811/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a declaració d'IRPF del Sr. President. 4377

M) RGE núm. 820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del
Sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència. 4377

N) RGE núm. 821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conjuntura laboral.
4377

O) RGE núm. 822/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política tributària.
4377

P) RGE núm. 823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transparència i control
públics. 4377

Q) RGE núm. 824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc a l'atenció
sanitària. 4377

R) RGE núm. 825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activar
l'economia. 4378

S) RGE núm. 828/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a mesures per evitar la mala imatge de la capital i les Illes. 4378
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 449/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
assistencial de la CAIB. 4379

B) RGE núm. 450/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formalització
de convenis de colAlaboració. 4379

C) RGE núm. 451/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre de casos
de desprotecció social i maltractament de menors. 4379

D) RGE núm. 452/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a plaça residencial. 4379

E) RGE núm. 453/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis amb
els ajuntaments pels serveis per a persones amb dependència. 4379

F) RGE núm. 454/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prestacions
d'ajuda a domicili. 4380

G) RGE núm. 455/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera
del programa d'unitat, suport i atenció a les famílies. 4380

H) RGE núm. 456/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau
d'implantació del protocol marc interdisciplinari d'actuació. 4380

I) RGE núm. 457/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a restitució del
servei de teleassistència. 4380

J) RGE núm. 458/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de
benestar social (II). 4380

K) RGE núm. 459/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a denúncies per
violència masclista. 4380

L) RGE núm. 596/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió parcial de
Son Real (I). 4381

M) RGE núm. 597/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió parcial de
Son Real (II). 4381

N) RGE núm. 598/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió parcial de
Son Real (III). 4381

O) RGE núm. 599/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió parcial de
Son Real (IV). 4381

P) RGE núm. 600/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió parcial de Son
Real (V). 4381

Q) RGE núm. 601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió parcial de
Son Real (VI). 4381

R) RGE núm. 619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a viatge al Marroc. 4382

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 461/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a revisió de títols nobiliaris i cas
"Urdangarín". 4382

B) RGE núm. 641/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al pla d'acció en promoció turística 2013. 4383
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C) RGE núm. 650/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del servei de solAlicitud de residència de ciutadans de la Unió
Europea. 4383

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport al turisme cultural. 4385

B) RGE núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a les retallades als serveis socials comunitaris. 4385

C) RGE núm. 595/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres de les autovies a l'aeroport d'Eivissa. 4386

D) RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoure, des de les administracions educatives, la identificació i
la difusió de bones pràctiques docents dels centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i funcionament en el seu projecte
educatiu que permetin la millora de l'èxit escolar de l'alumnat. 4386

E) RGE núm. 640/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impulsar una programació conjunta amb el Consell Insular de
Menorca d'exposicions culturals i artístiques d'autors illencs en el marc del Museu de Menorca. 4387

F) RGE núm. 642/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a turisme accessible. 4387

G) RGE núm. 648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la celebració de matrimonis forçats. 4388

H) RGE núm. 649/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions i mesures per a la prevenció dels suïcidis. 4388

I) RGE núm. 669/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a teleassistència domiciliària. 4389

J) RGE núm. 673/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a suport a la iniciativa legislativa popular
per a la dació en pagament. 4389

K) RGE núm. 674/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques energètiques. 4390

L) RGE núm. 686/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears.
4391

M) RGE núm. 687/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de la reforma de la Llei del bon govern. 4392

N) RGE núm. 688/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties ambientals del dragat del port de Maó. 4392

O) RGE núm. 689/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del Decret de creació de la medalla d'or de la CAIB.
4393

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4745/2011, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relativa a delegació territorial d'educació. 4393

B) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 695/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel
Barceló i Milta, relativa a Fórmula 1. 4393

C) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 711/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, relativa a suport a les associacions de pares i mares. 4394

D) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 737/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, relativa a programa PISE a Eivissa. 4394

E) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 741/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, relativa a Museu Arqueològic del Puig des Molins. 4394

F) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 775/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina
Rita i Larrucea, relativa a Pla de suport a la lectura i a l'escriptura. 4394
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G) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1011/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons
i Pons, relativa a Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària (III). 4395

H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1013/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons
i Pons, relativa a Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària (I). 4395

I) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1014/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons
i Pons, relativa a Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària (II). 4395

J) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1262/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada  Cristina
Rita i Larrucea, relativa a canvis en el batxillerat (II). 4395

K) A la pregunta RGE núm. 1843/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a representant del Govern
al Consorci Serra de Tramuntana. 4395

L) A les preguntes RGE núm. 1931/2012 i 1934/2012, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a Consell de
Govern a Menorca (III). 4395

M) A la pregunta RGE núm. 1935/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a Menorca
(IV). 4396

N) A la pregunta RGE núm. 1942/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca. 4396

O) A la pregunta RGE núm. 1943/2012, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a Menorca
(II). 4396

P) A la pregunta RGE núm. 2010/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada  Cristina Rita i Larrucea, relativa a formació professional
2010-2011. 4396

Q) A la pregunta RGE núm. 2011/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada  Cristina Rita i Larrucea, relativa a formació professional
2011-2012. 4397

R) A la pregunta RGE núm. 2042/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada  Conxa Obrador i Guzmán, relativa a  projectes de la
Direcció General de Cooperació. 4397

S) A la pregunta RGE núm. 2043/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada  Conxa Obrador i Guzmán, relativa a viatges de la
Direcció General de Cooperació. 4397

T) A la preguntes RGE núm. 2172/12 i 2175/12 a 2178/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennasar, relatives
a flexibilització de la jornada de funcionaris (I i IV a VII). 4398

U) A la pregunta RGE núm. 2203/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajudar a les famílies
en l'adquisició de llibres de text. 4398

V) A la pregunta RGE núm. 2291/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a currículum de
les persones del sector públic instrumental de la Conselleria de Presidència. 4398

X) A la pregunta RGE núm. 2305/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a òrgans del sector
públic instrumental de la Conselleria de Presidència. 4399

Y) A la pregunta RGE núm. 2470/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a delegat del Govern de les Illes
Balears a Formentera. 4399

Z) A la pregunta RGE núm. 2572/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conferència de presidents.
4399

AA) A la pregunta RGE núm. 2785/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a eliminació de l'helicòpter
de l'112. 4400

AB) A la pregunta RGE núm. 3117/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (VIII). 4400
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AC) A la pregunta RGE núm. 3120/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a viatge
a Suïssa (XI). 4400

AD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3399/2012, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relativa a rebaixa de sous als alts càrrecs. 4401

AE) A la pregunta RGE núm. 4745/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a delegació territorial
d'educació. 4401

AF) A la pregunta RGE núm. 6737/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament director de l'IES
Josep Miquel i Guàrdia d'Alaior. 4401

AG) A la pregunta RGE núm. 7014/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convenis relatius a registre
d'entrada i sortida de documents. 4401

AH) A la pregunta RGE núm. 7605/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a adjudicataris
habitatges de lloguer (XIV). 4402

AI) A la pregunta RGE núm. 9000/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut Balear
de la Joventut amb ROYALGAME SL. 4402

AJ) A la pregunta RGE núm. 10378/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a balearització de l'EPRTVIB.
4402

AK) A la pregunta RGE núm. 10382/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a criteri informatiu de
l'activitat institucional per illa a IB3. 4402

AL) A la pregunta RGE núm. 10478/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques mòbils
(I). 4403

AM) A la pregunta RGE núm. 10479/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques mòbils
(II). 4403

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 593/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 3612/12, relativa a política general en matèria de polítiques actives
d'ocupació. 4403

B) RGE núm. 645/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques, sobre les modificacions que el Govern de les Illes Balears preveu introduir a la Llei del bon
govern. 4403

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 589/13. 4403

B) Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 347/12, 6299/12 i 7439/12. 4404

C) Escrits RGE núm. 658/13 i 569/13, de solAlicitud de compareixença urgent del president de les Illes Balears davant el ple de la
cambra. 4404

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013. 4404
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 467/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a gestió del port de Ciutadella 3.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 475/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçaments de malalts 2012.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 476/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçaments de malalts 2012 -
2. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 477/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçaments de malalts,
pressupost 2013. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 478/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a canvis o anulAlacions de cites
mèdiques. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 479/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçaments de malalts a la
península. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 480/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cost de desplaçaments a la
península. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 481/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pressupost de 2013 per
desplaçaments a la península. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 482/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a canvis o anulAlacions de cites
mèdiques a la península. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 493/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a gestió del port de Ciutadella.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 494/3, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a gestió del port de Ciutadella 2. (Mesa de
6 de febrer de 2013).

RGE núm. 497/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a dades reservades de l'EPRTVIB.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 499/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a valoració de l'estudi relatiu al
descompte de resident. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 500/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a reobertura del baixador
de Crist Rei d'Inca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 501/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a baixador de Crist Rei
d'Inca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 502/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a placa identificadora a centres
públics. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 503/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a placa identificadora a centres
públics de Mallorca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a placa identificadora a centres
públics de Menorca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a placa identificadora a centres
públics d'Eivissa. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 506/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a placa identificadora a centres
públics de Formentera. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 507/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres públics. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 508/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres públics de Mallorca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 509/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres públics de Menorca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 510/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres públics d'Eivissa. (Mesa de 6 de febrer de 2013).
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RGE núm. 511/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres públics de Formentera. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 512/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres concertats. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 513/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres concertats de Mallorca. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 514/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres concertats de Menorca. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 515/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a logotip a la placa identificadora
a centres concertats d'Eivissa i Formentera. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a estudi comparatiu del cost de
bitllet del turista espanyol per illes. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cost de bitllet del turista a
Menorca. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 535/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a participació privada a FITUR (I). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 536/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a participació privada a FITUR (II). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 537/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a participació privada a FITUR (III). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 542/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per a l'execució de mesures en medi obert. (Mesa de
6 de febrer de 2013).

RGE núm. 543/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats previstes per a la sensibilització sobre justícia
juvenil. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 544/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per a la sensibilització sobre la justícia juvenil.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 545/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa ALTER. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 546/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
persones amb mobilitat reduïda. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 547/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
protecció i descans dels cuidadors. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 548/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
telefònica als menors. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 549/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
de mediació familiar. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 550/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
associacionisme familiar. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 551/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia
Internacional de la Família. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 552/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a punt
d'informació familiar. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 553/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
document explicatiu sobre parella estable i matrimoni. (Mesa
de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 554/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a serveis
socials concertats. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 555/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dones
cuidadores que han sortit del sistema de la Seguretat Social.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 556/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
estratègic d'infància i adolescència. (Mesa de 6 de febrer de
2013).
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RGE núm. 557/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
integral de suport a la família. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 558/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques de benestar social. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 559/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paralització de la Llei de dependència. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 560/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nivell
mínim de finançament. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 561/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dependència reconeguda. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 562/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per rebaixa de les pagues a cuidadors. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 563/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa d'atenció a la infància i a les famílies. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 564/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de beques de menjador. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 603/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plantilla d'Inspecció. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 604/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
d'Inspecció (I). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 605/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a places
d'Inspecció (II). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 613/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del mercat espanyol (I). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 614/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a promoció del mercat espanyol (II). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 618/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Marroc. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 620/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Marroc 2. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 621/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Marroc 3. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 622/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Marroc 4. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 623/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a viatge a Marroc 5. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 624/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als centres escolars 2011.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 625/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als centres escolars 2012.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 626/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als centres escolars 2011
(per centres). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 627/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als centres escolars 2012
(per centres). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 628/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 629/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut
2011. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 630/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut de
Menorca 2011. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 631/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut de
Mallorca 2011. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 632/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut
d'Eivissa 2011. (Mesa de 6 de febrer de 2013).
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RGE núm. 633/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut de
Formentera 2011. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 634/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut
2012. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 635/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut de
Menorca 2012. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 636/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut de
Mallorca 2012. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 637/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut
d'Eivissa 2012. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 638/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute als usuaris de l'Ib-salut de
Formentera 2012. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 646/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute amb els centres escolars per
programes específics. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 654/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
amb l'APIMA del Conservatori de Música de Menorca. (Mesa
de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 655/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries individuals (I). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 656/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries individuals (II). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 657/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries individuals (III). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 658/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targetes
sanitàries individuals (IV). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 659/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Museu Arqueològic de Dalt Vila. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 660/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acabament d'infraestructures escolars. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 661/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ús
del CEIP Sa Bodega. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 662/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació del professorat (I). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 663/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formació del professorat (II). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 664/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
FP dual (I). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 665/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
FP dual (II). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 666/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
decalatge d'alumnes. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 667/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
terrenys per a equipaments educatius. (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 668/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ensenyament en anglès. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 675/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a FP dual
(III). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 676/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a FP dual
(IV). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 677/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a FP dual
(V). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 678/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a FP dual
(VI). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 679/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ensenyament en anglès (II). (Mesa de 6 de febrer de 2013).
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RGE núm. 680/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ensenyament en anglès (III). (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 681/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terrenys
per a equipaments educatius (II). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 691/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a organitzacions professionals agràries (I). (Mesa
de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 692/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a organitzacions professionals agràries (II).
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 693/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a organitzacions agràries (III). (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 694/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a organitzacions agràries (IV). (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 695/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a cooperatives agràries (I). (Mesa de 6 de febrer
de 2013).

RGE núm. 696/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions a cooperatives agràries (II). (Mesa de 6 de febrer
de 2013).

RGE núm. 697/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per a l'agricultura ecològica (I). (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 698/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvencions per a l'agricultura ecològica (II). (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 699/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
contra la plaga del morrut vermell (I). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 700/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
contra la plaga del morrut vermell (II). (Mesa de 6 de febrer de
2013).

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Gestió del port de Ciutadella 3.

Ha elaborat o encomanat la Conselleria de Turisme cap
estudi o informe sobre la viabilitat i les repercussions de la
cessió de la gestió del port de Ciutadella al seu ajuntament, tal
i com ha solAlicitat formalment el Plenari de l'esmentat
consistori?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de malalts 2012.

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2012) s'han
desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes Balears,
a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de referència per a la
consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un tractament?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de malalts 2012 - 2.

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2012, total i per illes?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Desplaçaments de malalts, pressupost 2013.

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Canvis o anulAlacions de cites mèdiques.

Quantes persones de Menorca, Eivissa i Formentera han
hagut de canviar o anulAlar la cita d'una consulta o del
tractament a l'hospital de referència a causa de no poder avançar
el pagament del bitllet per desplaçar-se a Mallorca?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Desplaçaments de malalts a la península.

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any
2012) s'han hagut de desplaçar, a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a la península per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
a l'aplicació d'un tractament?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Cost de desplaçaments a la península.

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2012, total i
per illes?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Pressupost del 2013 per a desplaçaments a la península.

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants a la península de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers durant l'any 2013, total i
per illes?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Canvis o anulAlacions de cites mèdiques a la península.

Quantes persones de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera han hagut de canviar o anulAlar la cita d'una consulta
o del tractament a un hospital de península a causa de no poder
avançar el pagament del bitllet per desplaçar-se fora?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Gestió del port de Ciutadella.

Quan té previst el Govern de les Illes Balears fer efectiva la
cessió de la gestió del  port de Ciutadella al seu ajuntament, tal
i com ha solAlicitat formalment el Plenari de l'esmentat
consistori?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Gestió del port de Ciutadella 2.

En quines condicions econòmiques es pensa dur a terme la
cessió de la gestió del port de Ciutadella al seu ajuntament, tal
i com ha solAlicitat formalment el plenari de l'esmentat
consistori?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dades reservades de l'EPRTVIB.

A quin tipus de dades es refereix el DG de l'EPRTVIB quan
en les respostes parlamentàries als RGE 10376 i 10373 es diu
que són reservades, fent referència al deure de sigil i a la Llei
Orgànica 15/1999, i que s'han de consultar a la seu social d'IB3?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Valoració de l'estudi relatiu al descompte de resident.

Quina és la valoració del Govern respecte de l'estudi
encomanat pel Ministeri de Foment en el qual es fixa un límit
màxim en l'aplicació del descompte de resident?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reobertura del baixador de Crist Rei d'Inca.

Reobrirà SFM el baixador cap a la barriada de Crist Rei a
l'estació del tren a Inca durant l'any 2013?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Baixador de Crist Rei d'Inca.

S'ha transmès a l'Ajuntament d'Inca, des de la conselleria o
des d'SFM, que d'ençà que es van tancar el baixador de Crist
Rei a l'estació del tren d'Inca la recaptació ha pujat entre 2.000
i 2.500 euros diaris i, en cas afirmatiu, qui va proporcionar
aquesta dada i en base a quin estudi?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres públics.

Quants centres públics educatius no universitaris de la CAIB
no disposen de la placa identificadora a l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
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 d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres públics de Mallorca.

Quants centres públics educatius no universitaris de
Mallorca no disposen de la placa identificadora a l'entrada de
l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres públics de Menorca.

Quants centres públics educatius no universitaris de
Menorca no disposen de la placa identificadora a l'entrada de
l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
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 d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres públics d'Eivissa.

Quants centres públics educatius no universitaris d'Eivissa
no disposen de la placa identificadora a l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
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 d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres públics de Formentera.

Quants centres públics educatius no universitaris de
Formentera no disposen de la placa identificadora a l'entrada de
l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Logotip a la placa identificadora a centres públics.

Quants centres públics educatius no universitaris de la CAIB
no disposen del logotip del Govern de les Illes Balears a la placa
identificadora de l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Logotip a la placa identificadora a centres públics de Mallorca.

Quants centres públics educatius no universitaris de
Mallorca no disposen del logotip del Govern de les Illes Balears
a la placa identificadora de l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Logotip a la placa identificadora a centres públics de Menorca.

Quants centres públics educatius no universitaris de
Menorca no disposen del logotip del Govern de les Illes Balears
a la placa identificadora de l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Logotip a la placa identificadora a centres públics d'Eivissa.

Quants centres públics educatius no universitaris d'Eivissa
no disposen del logotip del Govern de les Illes Balears a la placa
identificadora de l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Logotip a la placa identificadora a centres públics de
Formentera.

Quants centres públics educatius no universitaris de
Formentera no disposen del logotip del Govern de les Illes
Balears a la placa identificadora de l'entrada de l'edifici?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres concertats.

Quants centres concertats no universitaris de la CAIB no fan
constar a la seva placa identificadora que es tracta d'un centre
concertat amb el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres concertats de Mallorca.

Quants centres concertats no universitaris de Mallorca no
fan constar a la seva placa identificadora que es tracta d'un
centre concertat amb el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres concertats de Menorca.

Quants centres concertats no universitaris de Menorca no
fan constar a la seva placa identificadora que es tracta d'un
centre concertat amb el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Placa identificadora a centres concertats d'Eivissa i Formentera.

Quants centres concertats no universitaris d'Eivissa i
Formentera no fan constar a la seva placa identificadora que es
tracta d'un centre concertat amb el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estudi comparatiu del cost del bitllet del turista espanyol per
illes.

Té la Conselleria de Turisme cap estudi comparatiu del cost
per bitllet del turista espanyol que viatja en avió a cada una de
les illes?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost del bitllet del turista a Menorca.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de les dades
publicades en diverses revistes especialitzades el mes de gener
del 2013, segons les quals viatjar a Menorca de vacances en
temporada alta resulta fins a un 42% més car per a un turista
espanyol que fer-ho a Mallorca, per raons del preu del bitllet
d'avió?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Participació privada a FITUR (I).

Quin és el desglossament, per empreses, dels 19.352 euros
de quota de participació privada a FITUR l'any 2011?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Participació privada a FITUR (II).

Quin és el desglossament, per empreses, dels 18.000 euros
de quota de participació privada a FITUR l'any 2012?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Participació privada a FITUR (III).

Quin és el desglossament, per empreses, dels 25.047 euros
de quota de participació privada a FITUR l'any 2013?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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.

Pressupost per a l'execució de mesures en medi obert.

Quin és el pressupost previst que es destinarà a les entitats
públiques i entitats sense ànim de lucre per a l'execució de
mesures en medi obert?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats previstes per a la sensibilització sobre justícia juvenil.

Quines són les activitats previstes i quin és el seu
cronograma previst per fomentar la sensibilització social sobre
els problemes de la justícia juvenil?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressupost per a la sensibilització sobre la justícia juvenil.

Quin és el pressupost previst per a la realització d'activitats
de sensibilització sobre els problemes de la justícia juvenil?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa ALTER.

Quin és el nombre d'alumnes que estan inscrits al Programa
ALTER?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Persones amb mobilitat reduïda.

Quines són les mesures que pensen impulsar per promoure
l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Protecció i descans dels cuidadors.

Quina dotació i quines accions estan previstes per
desenvolupar la protecció i el descans dels cuidadors de les
persones dependents a la seva llar?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atenció telefònica als menors.

Quin és el cost del servei d'atenció telefònica als menors
contractat a una fundació privada?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei de mediació familiar.

Quins són els recursos que es preveuen destinar per posar en
marxa el servei de mediació familiar a Menorca, Eivissa i
Formentera?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Associacionisme familiar.

Quins són els recursos i els programes previstos per
impulsar l'associacionisme familiar?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dia Internacional de la Família.

Quins són els recursos que es destinaran per promocionar el
Dia Internacional de la Família?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Punt d'informació familiar.

Amb quins recursos s'implantarà el punt d'informació
familiar?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Document explicatiu sobre parella estable i matrimoni.

Quina és la dotació econòmica prevista per elaborar un
document explicatiu sobre les diferències entre parella estable
i matrimoni?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Serveis socials concertats.

Quina és la quantitat que la CAIB té previst rebre per
desenvolupar els serveis socials concertats, de cada un dels
plans i programes prevists per al 2013?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dones cuidadores que han sortit del sistema de la Seguretat
Social.

Quin és el nombre exacte de dones cuidadores de persones
amb dependència de les Illes Balears que han sortit del sistema
de la Seguretat Social pel fet que l'Estat ha deixat de pagar la
seva quota?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla estratègic d'infància i adolescència.

Quina és la dotació prevista en els Pressuposts Generals de
l'Estat per al 2013 per al Pla estratègic d'infància i adolescència?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Pla integral de suport a la família.

Quina és la dotació prevista en els Pressuposts Generals de
l'Estat per al 2013 per al nou pla integral de suport a la família?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Polítiques de benestar social.

Quin nombre de reunions s'han mantingut durant aquesta
legislatura per coordinar les polítiques de benestar social?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

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

Paralització de la Llei de dependència.

Quin és el nombre de dependents moderats de les Illes
Balears que estan afectats per la paralització del calendari
d'aplicació de la Llei de dependència?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nivell mínim de finançament.

Quina és la dotació que rebrà la CAIB de l'anomenat "nivell
mínim" de finançament per al 2013?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dependència reconeguda.

Quantes persones en situació de dependència reconeguda
han mort durant aquesta legislatura a casa seva o pagant
íntegrament la seva plaça residencial, sense haver tengut el dret
que els atorga la Llei de dependència?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi per rebaixa de les pagues a cuidadors.

Quin ha estat l'estalvi que ha tengut la CAIB provinent de la
rebaixa del 15% en les pagues als cuidadors familiars de
persones amb dependència?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'atenció a la infància i a les famílies.

Quina quantitat rebrà la nostra comunitat pel programa
d'atenció a la infància i a les famílies dels Pressuposts Generals
de l'Estat 2013?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reducció de beques de menjador.

Quantes famílies afectarà la reducció de les beques de
menjador que gestionen els centres escolars?

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plantilla d'Inspecció.

Es mantendrà la mateixa plantilla d'Inspecció l'any 2013?

Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places d'Inspecció (I).

Quan sortirà la convocatòria per cobrir les places d'Inspecció
vacants?

Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places d'Inspecció (II).

Es cobriran totes les places d'Inspecció vacants l'any 2013?

Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del mercat espanyol (I).

Quines actuacions de promoció es varen dur a terme per al
mercat espanyol l'any 2012? Amb indicació de les dates en què
es varen dur a terme i l'assignació econòmica de cada una.



4366 BOPIB núm. 85 -  8 de febrer de 2013

Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció del mercat espanyol (II).

Quines actuacions de promoció es duran a terme per al
mercat espanyol durant el 2013? Amb indicació de les dates en
què es duran a terme i l'assignació econòmica de cada una.

Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a Marroc.

Quina delegació del Govern de les Illes Balears ha viatjat a
Marroc?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a Marroc 2.

Quin cost total ha tengut el viatge a Marroc del Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a Marroc 3.

Quines visites i reunions s'han fet en el viatge del Govern de
les Illes Balears a Marroc?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a Marroc 4.

Quines implicacions sobre l'economia balear es volen
aconseguir amb el viatge del Govern de les Illes Balears a
Marroc?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatge a Marroc 5.

Com es pretén activar el turisme de Balears amb el viatge
del Govern de les Illes Balears a Marroc, tenint en compte que
Marroc és un destí competidor?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Deute als centres escolars 2011.

Quin és el deute global de la Conselleria d'Educació als
centres escolars públics i concertats de les Illes Balears
corresponent al 2011?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Deute als centres escolars 2012.

Quin és el deute global de la Conselleria d'Educació als
centres escolars públics i concertats de les Illes Balears
corresponent al 2012?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Deute als centres escolars 2011 (per centres).

Quin és el deute global de la Conselleria d'Educació als
centres escolars públics i concertats de les Illes Balears
corresponent al 2011 i desglossat per centres?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Deute als centres escolars 2012 (per centres).

Quin és el deute global de la Conselleria d'Educació als
centres escolars públics i concertats de les Illes Balears
corresponent al 2012 i desglossat per centres?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute als usuaris de l'Ib-salut.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut que es
van desplaçar fora de l'illa de residència per seguir un
tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute als usuaris de l'Ib-salut 2011.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut que es
van desplaçar fora de l'illa de residència per seguir un
tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2011?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute als usuaris de l'Ib-salut de Menorca 2011.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut de
Menorca que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2011?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BZ)
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.

Deute als usuaris de l'Ib-salut de Mallorca 2011.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut de
Mallorca que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2011?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CA)
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.

Deute als usuaris de l'Ib-salut d'Eivissa 2011.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut d'Eivissa
que es van desplaçar fora de l'illa de residència per seguir un
tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2011?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CB)
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.

Deute als usuaris de l'Ib-salut de Formentera 2011.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut de
Formentera que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2011?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute als usuaris de l'Ib-salut 2012.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut que es
van desplaçar fora de l'illa de residència per seguir un
tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2012?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
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.

Deute als usuaris de l'Ib-salut de Menorca 2012.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut de
Menorca que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2012?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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.

Deute als usuaris de l'Ib-salut de Mallorca 2012.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut de
Mallorca que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2012?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute als usuaris de l'Ib-salut d'Eivissa 2012.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut d'Eivissa
que es van desplaçar fora de l'illa de residència per seguir un
tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2012?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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.

Deute als usuaris de l'Ib-salut de Formentera 2012.

Quin és el deute del Govern als usuaris de l'Ib-salut de
Formentera que es van desplaçar fora de l'illa de residència per
seguir un tractament, la visita d'un especialista o una intervenció
quirúrgica, i anticipar el cost dels bitllets dins l'any 2012?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Deute amb els centres escolars per programes específics.

Quin és el deute de la Conselleria d'Educació amb els
centres escolars públics i concertats en relació amb cada un dels
programes específics que no s'inclouen en el manteniment
general de funcionament dels centres?

Palma, a 31 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Reunió amb l'APIMA del Conservatori de Música de Menorca.

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, quines són
les raons per les quals la Direcció General de Planificació i
Centres no s'ha reunit amb l'APIMA del Conservatori de Música
de Menorca per parlar de la seguretat de les instalAlacions,
després de les reiterades peticions d'aquesta entitat?

Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Targetes sanitàries individuals (I).

Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a Mallorca
a data de 31 de desembre dels any 2006 a 2012, desglossat per
anys?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries individuals (II).

Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a Menorca
a data de 31 de desembre dels any 2006 a 2012, desglossat per
anys?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries individuals (III).

Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a Eivissa a
data de 31 de desembre dels any 2006 a 2012, desglossat per
anys?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Targetes sanitàries individuals (IV).

Quantes targetes sanitàries individuals hi havia a Formentera
a data de 31 de desembre dels any 2006 a 2012, desglossat per
anys?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Museu Arqueològic de Dalt Vila.

Quines són les gestions que s'han fet perquè el Museu
Arqueològic de Dalt Vila es pugui reobrir al públic?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acabament d'infraestructures escolars.

Quina és la data prevista d'acabament i de posada en
funcionament de les següents infraestructures escolars a l'illa
d'Eivissa?

Ampliació del CEIP Santa Gertrudis.
IES Santa Eulària fase 1.
IES Santa Eulària fase 2.
CEIP Sa Joveria.
CEIP Sa Bodega.

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ús del CEIP Sa Bodega.

Existeix alguna previsió sobre l'ús futur per a les
instalAlacions actuals del CEIP Sa Bodega?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Formació de professorat (I).

Quines mesures s'estan prenent actualment per formar el
professorat en llengua anglesa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Formació de professorat (II).

Quins mitjans es pensen aportar en el futur per formar el
professorat en llengua anglesa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

FP dual (I).

Com pensa implementar la Conselleria d'Educació la nova
FP dual a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

FP dual (II).

En quins estudis començarà la FP dual a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Decalatge d'alumnes.

Com pensa solucionar la conselleria el decalatge d'alumnes
que hi haurà a Santa Eulària, a educació infantil, per al curs
2013-2014?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Terrenys per a equipaments educatius.

Quins municipis de l'illa d'Eivissa han posat a disposició de
la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears
terrenys per a equipaments educatius?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ensenyament en anglès.

Quin és el professorat de centres públics, tant de primària
com de secundària, amb la titulació per ensenyar en anglès a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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FP dual (III).

Com pensa implementar la Conselleria d'Educació la nova
FP dual a l'illa de Menorca?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

FP dual (IV).

Com pensa implementar la Conselleria d'Educació la nova
FP dual a l'illa de Formentera?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

FP dual (V).

En quins estudis començarà la FP dual a l'illa de Menorca?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

FP dual (VI).

En quins estudis començarà la FP dual a l'illa de
Formentera?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ensenyament en anglès (II).

Quin és el nombre de professors de centres públics,
desglossat per primària i secundària, amb la titulació necessària
per ensenyar en anglès a l'illa de Menorca?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ensenyament en anglès (III).

Quin és el nombre de professors de centres públics,
desglossat per primària i secundària, amb la titulació necessària
per ensenyar en anglès a l'illa de Formentera?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Terrenys per a equipaments educatius (II).

Quins municipis de les illes de Menorca, Mallorca i
Formentera han posat a disposició de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats terrenys per a equipaments educatius?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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



BOPIB núm. 85 -  8 de febrer de 2013 4373

Subvencions a organitzacions professionals agràries (I).

Quins ajuts o subvencions han rebut durant l'any 2011 les
organitzacions professionals agràries?, indicant quantitats i nom
de l'organització professional agrària.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions a organitzacions professionals agràries (II).

Per quins conceptes han rebut ajuts o subvencions durant
l'any 2011 les organitzacions professionals agràries?, indicant
concepte i nom de l'organització professional agrària.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions a organitzacions agràries (III).

Quins ajuts o subvencions han rebut durant l'any 2012 les
organitzacions professionals agràries?, indicant quantitats i nom
de l'organització professional agrària.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a organitzacions agràries (IV).

Per quins conceptes han rebut ajuts o subvencions durant
l'any 2012 les organitzacions professionals agràries?, indicant
concepte i nom de l'organització professional agrària.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a cooperatives agràries (I).

Quins ajuts o subvencions han rebut durant l'any 2011 les
cooperatives agràries de les Illes Balears?, indicant quantitats i
nom.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions a cooperatives agràries (II).

Quins ajuts o subvencions han rebut durant l'any 2012 les
cooperatives agràries de les Illes Balears?, indicant quantitats i
nom.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions a l'agricultura ecològica (I).

Quins ajuts o subvencions s'han concedit per a l'agricultura
ecològica durant l'any 2011?, indicant quantitats i nom dels
beneficiaris.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvencions a l'agricultura ecològica (II).

Quins ajuts o subvencions s'han concedit per a l'agricultura
ecològica durant l'any 2012?, indicant quantitats i nom dels
beneficiaris.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)
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 Balear la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mesures contra la plaga del morrut vermell (I).

Quines mesures està impulsant la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori contra la plaga del morrut vermell
(picudo rojo)?

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures contra la plaga del morrut vermell (II).

Quines noves mesures pensa impulsar la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori contra la plaga del
morrut vermell (picudo rojo) per a aquest any 2013?

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 690/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a límits a la transparència i la lluita contra la corrupció.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 6 de febrer
de 2013).

RGE núm. 801/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción
Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a les navilieres que cobreixen els trajectes
interinsulars. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 802/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions del projecte del nou hospital de Can Misses a
Eivissa. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 803/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inspecció educativa. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 804/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programa ICAPE. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 805/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reordenació d'instalAlacions portuàries. (Mesa de 6 de febrer
de 2013).

RGE núm. 806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destinació
de les ajudes finalistes. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 807/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitat de cures palAliatives a pediatria de l'hospital de Son
Espases. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 808/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira
Matka de Helsinki. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 809/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
jornades organitzades pel SOIB mitjançant la xarxa Eures.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 810/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obligació de servei públic dels vols Menorca-Madrid. (Mesa de
6 de febrer de 2013).

RGE núm. 811/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a declaració d'IRPF del Sr. President. (Mesa
de 6 de febrer de 2013).
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RGE núm. 820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aplicació del Sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 821/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conjuntura laboral. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 822/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
tributària. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 823/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transparència i control públics. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de xoc
a l'atenció sanitària. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 825/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a activar l'economia. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 828/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a mesures per evitar la mala imatge de la
capital i les Illes. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Límits a la transparència i a la lluita contra la corrupció.

Creu el Sr. President que, amb els fets ocorreguts la darrera
setmana, a les Illes Balears podem posar límits a la
transparència i a la lluita contra la corrupció?

Palma, a 4 de febrer de 2013.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagament a les navilieres que cobreixen els trajectes
interinsulars.

Quines són les gestions dutes a terme pel Govern de les Illes
Balears per al pagament de la quota corresponent a la comunitat
autònoma a les navilieres que cobreixen els trajectes
interinsulars?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.

Modificacions del projecte del nou hospital de Can Misses a
Eivissa.

Com valora el conseller de Salut les modificacions del
projecte del nou hospital Can Misses d'Eivissa?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inspecció educativa.

Té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
convocar places per a inspecció educativa?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

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.

Programa ICAPE.

Quins són els objectius del recentment presentat programa
ICAPE?
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Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reordenació d'instalAlacions portuàries.

Què suposa la reordenació de les instalAlacions portuàries
que porta a terme el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

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

Destinació de les ajudes finalistes.

Quina opinió li mereix al conseller de Presidència el fet que
les ajudes finalistes que arribaven de Madrid durant la passada
legislatura no es dedicassin a la partida a la qual anaven
destinades?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitat de cures palAliatives a pediatria de l'hospital de Son
Espases.

Com valora el Govern la posada en marxa de la unitat de
cures palAliatives a pediatria de l'hospital de Son Espases?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

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.

Fira Matka de Helsinki.

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la fira Makta
de Helsinki a la qual es va assistir per promocionar l'oferta
turística balear en els països nòrdics?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Jornades organitzades pel SOIB mitjançant la xarxa Eures.

En què han consistit les jornades organitzades pel SOIB
mitjançant la xarxa Eures els passats dies 5 i 6 de febrer?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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.

Obligació de servei públic dels vols Menorca-Madrid.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'adjudicació pel Ministeri de Foment de l'obligació de servei
públic dels vols Menorca-Madrid?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Declaració d'IRPF del Sr. President.

Fa comptes el Sr. President fer pública la seva declaració
d'IRPF?

Palma, a 6 de febrer de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aplicació del Sistema per a l'autonomia i atenció a la
dependència.

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, està vostè
satisfet amb l'actual aplicació del Sistema per a l'autonomia i
atenció a la dependència?

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Conjuntura laboral.

Com valora el Govern la conjuntura laboral que vivim?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política tributària.

Quin és el motiu, segons el vicepresident econòmic, que les
patronals estiguin en contra de la política tributària del Govern?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.

Transparència i control públics.

Creu el conseller d'Administracions Públiques que eliminar
l'exigència de fer públiques les subvencions (article 22), els
contractes (article 19.2) i les despeses protocolAlàries superiors
a 500 euros (disposició addicional segona) en la modificació de
la Llei del bon govern, augmenta o disminueix la transparència
i el control dels responsables públics i de les administracions?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.

Pla de xoc a l'atenció sanitària.

Quan farà un pla de xoc la Conselleria de Salut per atendre
sanitàriament els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Activar l'economia.

Sr. President, continua pensant que per activar l'economia
l'augment d'imposts i taxes és la darrera política recomanable?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

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.

Mesures per evitar la mala imatge de la capital i de les Illes.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears per tal que el Sr.
Urdangarín deixi de passejar el nom de la nostra capital pels
jutjats i de vincular les nostres illes amb la corrupció?

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 449/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a xarxa
assistencial de la CAIB, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 450/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
formalització de convenis de colAlaboració, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6
de febrer de 2013).

RGE núm. 451/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
de casos de desprotecció social i maltractament de menors, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 452/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a plaça residencial, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 453/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
convenis amb els ajuntaments pels serveis per a persones amb
dependència, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 454/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
prestacions d'ajuda a domicili, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de febrer de
2013).

RGE núm. 455/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera del programa d'unitat, suport i atenció a les famílies,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 456/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau
d'implantació del protocol marc interdisciplinari d'actuació, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 457/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
restitució del servei de teleassistència, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 458/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques de benestar social (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 459/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
denúncies per violència masclista, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 596/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
parcial de Son Real (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 597/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
parcial de Son Real (II), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 6 de febrer de 2013).
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RGE núm. 598/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
parcial de Son Real (III), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 599/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
parcial de Son Real (IV), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 600/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
parcial de Son Real (V), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 601/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cessió
parcial de Son Real (VI), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 619/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a viatge al Marroc, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Xarxa assistencial de la CAIB.

En quina situació es troba l'estudi dels recursos i serveis que
necessita la xarxa assistencial de la CAIB?

Palma, a 22 de gener de 2013.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Formalització de convenis de colAlaboració.

En quina situació es troba la formalització de convenis de
colAlaboració amb les institucions per a l'execució de mesures en
medi obert?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Registre de casos de desprotecció social i maltractament de
menors.

En quina situació es troba la creació d'un sistema comú de
registre i comunicació de dades dels casos de desprotecció
social i maltractament de menors?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llista d'espera per a plaça residencial.

Com es pensa eliminar la llista d'espera per accedir a una
plaça residencial?

Palma, a 22 de gener de 2013.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Convenis amb els ajuntaments pels serveis per a persones amb
dependència.

En quina situació es troba la tramitació dels convenis amb
els ajuntaments quant a l'assignació dels recursos per a la gestió
dels serveis per a les persones amb dependència?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Prestacions d'ajuda a domicili.

En quina situació es troba l'estudi de les dotacions
necessàries en prestacions d'ajuda a domicili, teleassistència,
serveis de promoció de l'autonomia i serveis de prevenció de la
dependència?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera del programa d'unitat, suport i atenció a les
famílies.

Com pensen eliminar la llista d'espera del Programa d'unitat,
suport i atenció a les famílies?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Grau d'implantació del protocol marc interdisciplinari
d'actuació.

Quin és l'actual grau d'implantació del Protocol marc
interdisciplinari d'actuació en els casos de maltractament
infantil de les Illes Balears?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Restitució del servei de teleassistència.

Com pensa el Govern de les Illes Balears restituir el Servei
de Teleassistència?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Polítiques de benestar social (II).

Quines han estat les mesures adoptades, en aquesta
legislatura, entre diferents conselleries del Govern de les Illes
Balears per promoure el benestar social de la ciutadania?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Denúncies per violència masclista.

Quines accions emprendrà la seva conselleria per tal de
reduir el nombre de denúncies per violència masclista?

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cessió parcial de Son Real (I)

Ha cancelAlat el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori el conveni signat entre la Fundació Balears Sostenible
i l'associació Podenco Blanco per a la cessió parcial de la finca
de Son Real?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cessió parcial de Son Real (II)

Per quin motiu no ha cancelAlat el Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori el conveni signat entre
la Fundació Balears Sostenible i l'associació Podenco Blanco
per a la cessió parcial de la finca de Son Real?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cessió parcial de Son Real (III)

Considera el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que és legal el conveni signat entre la Fundació Balears
Sostenible i l'associació Podenco Blanco per a la cessió parcial
de la finca de Son Real?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cessió parcial de Son Real (IV)

Té previst el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori denunciar davant el Ministeri Fiscal el conveni signat
entre la Fundació Balears Sostenible i l'associació Podenco
Blanco per a la cessió parcial de la finca de Son Real?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cessió parcial de Son Real (V)

Ha solAlicitat el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori informe a l'Advocacia de la comunitat autònoma
sobre la legalitat del conveni signat entre la Fundació Balears
Sostenible i l'associació Podenco Blanco per a la cessió parcial
de la finca de Son Real?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Cessió parcial de Son Real (VI)

Considera el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que es pot cedir de forma gratuïta domini públic per
termini de cinc anys a una associació?

Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Viatge al Marroc

Quins objectius econòmics es volen assolir amb el viatge del
Govern de les Illes Balears al Marroc?

Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 461/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a revisió de títols nobiliaris i cas
"Urdangarín". (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 641/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport al pla d'acció en promoció turística 2013. (Mesa de 6
de febrer de 2013).

RGE núm. 650/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora del servei de solAlicitud de residència de ciutadans de
la Unió Europea. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

Revisió de títols nobiliaris i cas "Urdangarín"

La corrupció política i l’abús de poder per part de
determinades personalitats generen un ample rebuig social. La
gent, la ciutadania, simplement està farta i demana accions
contra aquesta xacra, accions de caràcter judicial, polítiques i
també simbòliques.

El cas conegut popularment com “cas Urdangarín” ha
contribuït de forma decisiva a aquest estat de crispació. Després
d’un any d’investigacions judicials i després de l’aixecament del
secret de sumari de la instrucció del cas “Noos” el mes de gener
de 2012, s’ha pogut conèixer documentació que vincula el Sr
Iñaki Urdangarin amb presumptes delictes de falsedat
documental, prevaricació, frau

a l’administració i malversació de cabals públics en el marc de
diversos convenis amb l’administració pública. Als esmentats
documents judicials es relata com es va utilitzar l’Instituto
Noos, com a entitat sense ànim de lucre, per captar fons públics
cap a diferents societats mercantils.

La situació privilegiada del Sr. Iñaki Urdangarín utilitzant la
seva influència i la de seva família política per aconseguir
incrementar el seu patrimoni personal, ha generat un ample
rebuig social. Precisament que ell sigui l’espòs de la Infanta
Cristina possibilita que el procediment judicial del Cas
Urdangarin, sigui conegut no sols a nivell estatal sinó
internacionalment.

El Sr. Urdangarín té concedit el títol de Duc de Palma, la
concessió d’aquest títol nobiliari atorgat pel Rei Joan Carles I,
dóna dret al Sr. Urdangarín a utilitzar-lo sempre que es refereixi
a ell en qualsevol tipus de comunicació i a través de
qualsevol mitjà La conseqüència és que en els mitjans de
comunicació surt i continuarà sortint, el nom de la capital de les
Illes Balears a un cas de corrupció amb indicis clars
d’apropiació indeguda de fons públics.

La legislació vigent permet la privació temporal o vitalícia
del títol nobiliari d’aquells que són “indignes de tenir-la” Per
tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca proposa el debat d’aquesta 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol a realitzar totes les gestions necessàries per tal que al
Sr. Iñaki Urdangarin li sigui retirat el títol de Duc de Palma de
Mallorca, o que en qualsevol cas li sigui retirada qualsevol
referència a topònims relatius a les Illes Balears.

El Parlament insta el Sr. Iñaki Urdangarin, o en defecte
d'aquest, la Casa Reial, a assumir el compromís clar i
contundent de retornar els doblers públics presumptament
defraudats si finalment es demostra judicialment la manca de
justificació de les despeses en el marc dels dos convenis ara
investigats.

Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Suport al Pla d'acció en promoció turística 2013

Les Illes Balears han estat una destinació que durant molts
d’anys s’ha declinat de forma casi exclusiva pel monoproducte
de sol i platja. Un producte supeditat a la situació geogràfica i
a la climatologia. La forta estacionalitat d’aquest producte
dificulta que l’activitat turística tingui lloc durant tot l’any, i la
gran dependència d’aquest tipus de turisme fa que en prioritzar
ingressos, altres productes emergents que també es poden
desenvolupar a la nostra destinació no es potenciïn de la
mateixa manera.

Per altra banda, els països de l’entorn mediterrani com el
Marroc, Croàcia, Turquia, Grècia, etc., estan fonamentats en
turisme de sol i platja com a font d’ingressos i han desenvolupat
zones turístiques que competeixen directament amb la indústria
de les Illes Balears en situació avantatjosa pels seus preus més
econòmics.

El sector privat centralitza la major part dels seus recursos
al llarg dels mesos de juny, juliol, agost i setembre, és a dir,
temporada alta. Fent un còmput global anual, aquests se situen
en un curt espai de temps, aconseguint el seu punt d’equilibri al
final de la temporada.

Aquest sector, molt susceptible, amb gran influència de
factors com els costs derivats de la insularitat, entre d’altres,
suporta amb major dificultat les fluctuacions del mercat
marcades per factors exògens. En situacions amb una
estacionalitat tan marcada com la nostra, aquets factors poden
resultar determinants en benefici o en detriment de la temporada
turística.

Una situació inestable en altres destinacions pot
beneficiar-nos mentre que, al contrari, pot perjudicar greument
ja que comptem amb més de 10.439 empreses amb activitat
principal emmarcada dins el sector, el turisme mou més de 10
mil milions d’euros anuals, el que suposa un 44,2% del PIB
balear, i genera un 31% dels llocs de feina a la nostra comunitat.

Totes aquestes dades posen de manifest la importància i la
necessitat de treballar en productes alternatius al conegut “sol
i platja” per tal de fer front a les nostres debilitats com a mercat
turístic, i aconseguir així una major fortalesa i seguretat per a la
nostra economia.

Els poders públics de la comunitat autònoma tenen
l’obligació establerta per l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears de reconèixer l’activitat turística com element econòmic
estratègic. Estableix que el foment i l’ordenació turística s’han
de dur a terme amb l’objectiu de fer-la, a més de compatible
amb el respecte al medi ambient, el patrimoni cultural i el
territori, també amb polítiques generals i sectorials de foment i
ordenació econòmica que tinguin com a finalitat afavorir el
creixement econòmic a mitjà i llarg termini, en el marc del qual
s’emmarca la desestacionalització.

El Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2012-2015 és
precisament l’instrument de planificació estratègica del turisme
que neix amb la vocació de donar resposta als nous reptes sobre
el present i el futur de la gestió pública en matèria turística,
obrint noves possibilitats per solucionar demandes històriques
del sector, com és, entre d’altres, invertir la forta tendència a
l’estacionalitat. En aquest sentit el PITIB estableix vuit línees de
productes definits i especialitzats per desenvolupar que ens
permetin competir en el mercat de l’oferta actual.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la seva política vers la
desestacionalització del turisme establerta en el Pla d’Acció en
Promoció Turística 2013, on queda recollit l’impuls
promocional a productes especialitzats alternatius a “sol i
platja”.

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Millora del servei de solAlicitud de residència de ciutadans de la
Unió Europea.

Segons les dades del darrer padró (01/01/2012) a les Illes
Balears hi viuen 133.614 persones ciutadanes o originaries
d’altres països de la Unió Europea.

Aquests residents comunitaris tenen dues opcions per
regularitzar la seva residència dins l’Estat espanyol.

Per una banda trobem que els ciutadans d’un estat membre
de la Unió Europea, d’un altre estat que formi part de l’Acord
sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, que resideixen a
Espanya podran obtenir el certificat de residència permanent de
ciutadans de la Unió, sempre i quan compleixin amb una sèrie
de requisits demostrables i acreditables.

Per altra banda, els ciutadans d’un estat membre de la Unió
Europea, d’un altre estat que formi part de l’Acord sobre l’Espai
Econòmic Europeu o de Suïssa que hagin de viure en un territori
de l’Estat espanyol per un període superior a tres mesos estan
obligats a solAlicitar la seva inscripció en el Registre Central
d’Estrangers per tal d’obtenir un certificat de registre. Aquest
certificat substitueix des del 2 d’abril de 2007 la targeta de
residència de la qual gaudien els nacionals d’un estat membre
per residir a Espanya, fins a aquesta data.
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A més, el procediment per poder realitzar aquests tràmits a
la Seu d’Estrangeria de les Illes Balears dista molt de ser àgils,
homogeni i a l’alçada dels temps actuals, convertint-t’ho amb
un procediment lent i no exempt de dificultats.

Per aquest motiu, es pot intuir que existeix a les Balears un
gran nombre de residents europeus “alegals” que o bé no
solAliciten aquest certificat de residència o, un cop obtingut, no
el renoven, amb el conseqüent perjudici per al conjunt de les
Balears de no tenir cap registre actualitzat i real de la població
resident.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dur endavant els tràmits necessaris per tal de tornar
a instaurar la targeta de residència, per als ciutadans europeus
residents al nostre país.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació de
Govern de les Illes Balears i al Govern d’Espanya a realitzar
totes les modificacions que siguin necessàries perquè l’obtenció
de la residència pels ciutadans comunitaris sigui un procés
modern, àgil i senzill per a tots.

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 571/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a suport al turisme cultural, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 594/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a les retallades als serveis socials
comunitaris, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 595/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a terres de les autovies a l'aeroport d'Eivissa, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 639/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a promoure, des de les administracions educatives, la
identificació i la difusió de bones pràctiques docents dels
centres educatius que hagin adoptat acords d'organització i
funcionament en el seu projecte educatiu que permetin la
millora de l'èxit escolar de l'alumnat, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de febrer
de 2013).

RGE núm. 640/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impulsar una programació conjunta amb el Consell Insular
de Menorca d'exposicions culturals i artístiques d'autors
illencs en el marc del Museu de Menorca, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
6 de febrer de 2013).

RGE núm. 642/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a turisme accessible, amb tramitació davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 648/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a lluita contra la celebració de matrimonis forçats, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 649/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a accions i mesures per a la prevenció dels suïcidis, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 669/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig a teleassistència domiciliària, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 673/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a suport a la iniciativa legislativa
popular per a la dació en pagament, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 6 de
febrer de 2013).

RGE núm. 674/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a polítiques energètiques, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 686/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 687/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de la reforma de la Llei del bon govern, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 688/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garanties ambientals del dragat del port de Maó,
amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

RGE núm. 689/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació del Decret de creació de la medalla d'or
de la CAIB, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de febrer de 2013).

Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Suport al turisme cultural

El patrimoni cultural de les Illes Balears és un dels actius
que poden contribuir a la desestacionalització de la temporada
turística i satisfer les exigències d’una part dels nostres visitants.

Això no obstant, tot i les reiterades reflexions i propòsits al
respecte, tot i el consens en aquest punt, queda molt de camí per
recórrer. Una d’elles és la dificultat de visitar part d’aquest
patrimoni d’interès.

Són moltes, per exemple, les esglésies amb un alt interès
cultural, per l’arquitectura i per les obres d’art que atresoren,
que són de difícil accés, i fins i tot les més visitables podrien
ampliar el seu atractiu amb la visita de parts més ocultes a la
vista del visitant o documentant els elements d’interès i
adequar-los a la visita pública.

També seria interessant arribar a enteses per poder visitar el
patrimoni d’interès cultural de propietat privada, en especial
aquells declarats formalment d’interès cultural o que contenguin
elements amb aquesta declaració, com s’han d’arbitrar fórmules
per visitar els edificis públics.

La fórmula de rutes temàtiques és un camí interessant que
està en boga arreu i en el qual tenim moltes cartes per jugar.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears crea una ponència
d’estudi, conjunta entre la Comissió d’assumptes econòmics
(Turisme) i la d’Educació i Cultura, per proposar mesures de
dinamització del turisme cultural.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a oferir la seva colAlaboració econòmica i
tècnica als consells insulars per afrontar iniciatives que permetin
la visita pública dels béns culturals d’interès, incloent acords
amb el Bisbat i els particulars.

Palma, a 24 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Rebuig a les retallades als serveis socials comunitaris

El nombre de persones que entren en la franja de risc
d'exclusió augmenta cada dia a tot l'Estat i especialment a la
nostra comunitat que està per sobre la mitjana nacional.

L'augment de l'atur provoca l'augment del nombre de
famílies sense cap tipus d'ingrés. A aquestes circumstàncies hem
d'afegir la consolidació de la reducció i l'esgotament de les
ajudes a la protecció social de l'administració.

A dia d'avui, les famílies que tenen a tots els seus membres
en situació d'atur arriben a 1.737.600 (40.000 a la CAIB). Ja hi
ha un milió i mig d'aturats que no cobren prestació (a les Illes
Balears són més de 70.000); hi ha més de 300 desnonaments
diaris (a la CAIB, 9 desnonaments diaris). Un 21% de la
població de tot l'Estat viu sota l'ombrall de la pobresa (INE
2012), a la CAIB el percentatge és del 23% , 1 de cada 5
persones. La infància s'ha convertit en el colAlectiu més afectat
per la pobresa en el nostre país: 2 milions de nins i nines viuen
en aquesta situació, més de 65.000 a les Illes Balears (32,4%).

Sens dubte, la crisi i les retallades afecten greument la
cohesió social. La pobresa s'estén i arriba a les classes mitjanes,
que han passat a formar part dels nous pobres d'avui. El pitjor de
tot és que la situació no millora i la pobresa es cronifica.

Malgrat aquesta dramàtica situació, el PP no sols no ha estat
capaç d'articular una resposta sinó tot el contrari. Des del primer
moment de la presa de possessió, el govern Rajoy ha posat en
marxa un política descontrolada de retallades i ajusts que està
provocant el desmantellament dels serveis públics bàsics i
agreuja encara més la situació de molts de ciutadans.

Així, els fons per programes que gestiona el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per a menors infractors i per
a menors en situació de dificultat social i maltractament, el Pla
d’acció per a persones amb Discapacitat i els fons per a la
Teleassistència s'ha suprimit directament dels pressuposts
generals de l'Estat. Altres programes, com el Pla concertat, han
patit retallades brutals: 30 milions per al 2013, que suposa una
davallada del 40% respecte de 2012 (quan es varen destinar prop
de 50 milions) i el 65% respecte del darrer pressuposts del
Govern socialista.

El Pla concertat és un instrument estatal fonamental per al
desenvolupament de les prestacions bàsiques de serveis socials.
Amb la finalitat de mantenir i desenvolupar una xarxa de serveis
socials d'atenció primària, gestionada per les corporacions
locals, així com per donar-los suport en el desenvolupament de
les competències que els atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, com les respectives lleis
autonòmiques de serveis socials, l'Estat cofinança projectes que
tenen els següents objectius:

1r. Proporcionar a la ciutadania serveis socials adequats que
permetin la cobertura de les necessitats bàsiques.
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2n. Dotar del suport econòmic i l'assistència tècnica a les
corporacions locals per al desenvolupament de les seves
competències.
3r. Consolidar i eixamplar la xarxa bàsica de serveis social
municipals, per desenvolupar les prestacions de serveis
socials d'atenció primària, dins les quals es troben l'ajuda a
domicili i la teleassistència, previstes al catàleg de serveis de
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.

En els darrers dies hem conegut, a través dels mitjans de
comunicació, que el Govern central ha decidit retirar del tot la
seva aportació per finançar els serveis socials dels ajuntaments.
Es tracta d'una decisió que posa en perill el futur dels serveis
socials municipals en uns moments en què les famílies
necessiten més ajuda, en uns moments de gran augment de la
demanda, en uns moments en què la pobresa dispara els
desnonaments i les peticions d'ajuda augmenten un 200%.

Just en aquest moment, el Govern de Rajoy abandona el Pla
concertat i deixa en una situació molt difícil les administracions
locals i autonòmiques per al sosteniment d’aquests serveis
bàsics, castigats també per la prohibició d'endeutar-se per al
compliment del dèficit.

Per tot l'exposat, 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 rebutjar les retallades realitzades pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern de l'Estat per
finançar la xarxa de Serveis Socials Comunitaris en el
pressupost de 2012 i 2013.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir i sostenir un sistema públic de serveis socials de
nivell primari que permeti donar atenció a tota la ciutadania i
donar resposta a l'exigència de la Constitució de garantir una
sèrie de drets socials i, per tant, la igualtat d’oportunitats.

3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
l'Estat el restabliment dels fons del Pla concertat i del Programa
de Teleassistència, als mateixos nivells de 2011, com a mínim,
a més d'un compromís financer estable per garantir la viabilitat
dels serveis socials bàsics.

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Terres de l'autovia a l'aeroport d'Eivissa

El 15 de novembre de 2012 la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears va dictar la Sentencia núm. 788 que desestima el recurs
interposat per Accesos Ibiza, SA contra la resolució de 14
d’abril de 2010 del conseller d’Obres Públiques ordenant la
concesionària a retirar els excedents de terres dipositats als
terrenys de Fiesta Hoteles, Resorts, SL.

A la vista del contingut de la sentència el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a executar
el projecte de retirada de terres redactat per la Direcció General
d’Obres Públiques amb càrrec a la fiança dipositada.

Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoure, des de les administracions educatives, la identificació
i la difusió de bones pràctiques docents dels centres educatius
que hagin adoptat acords d'organització i funcionament en el seu
projecte educatiu que permetin la millora de l'èxit escolar de
l'alumnat.

Exposició de motius

Convindria en primer lloc fer una definició de “bona pràctica
docent” i podríem dir que es tracta de les intervencions que
f a c i l i t e n  e l  d e s e n v o l u p a m e n t  d ’ a c t i v i t a t s
d’ensenyament-aprenentatge eficients i que esdevenen referents
exemplificadors per cercar-ne la transferència a altres contextos.

Es tracta d’intervencions contextualitzades en un centre i
grup d’alumnes que obeeixen a una seqüència formativa
planificada, que es desenvolupen amb la metodologia, les
activitats (rellevants, motivadores i afavoridores d’habilitats
cognitives d’ordre superior) i els recursos (variats i creatius)
més adequats i que generen aprenentatges significatius en un
colAlectiu representatiu d’estudiants.
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A la vegada, es tracta de propostes que disposen d’un
sistema d’avaluació que permet reflexionar sobre el disseny i els
resultats i reorientar-les per aconseguir una millora continuada.

Més enllà del significat literal de les seves paraules, podem
considerar una definició genèrica "treballs en grup (o
individuals) que executen una tècnica de treball i aconsegueixen
un alt nivell de competitivitat (eficiència) aconseguint uns
objectius estratègics (eficàcia). I de la revisió d'aquesta definició
podríem dir: Conjunt de tasques desenvolupades individualment
o en grup que, mitjançant una sèrie de tècniques de treball
diverses, pretenen aconseguir uns objectius estratègics (eficàcia)
amb un alt nivell de competitivitat (eficiència). O també en
definició didàctica: "Intervencions docents que faciliten el
desenvolupament d'activitats d'aprenentatge on s'assoleixen amb
eficiència els objectius formatius prevists i/o altres
aprenentatges d'alt valor educatiu (major incidència en
colAlectius marginals, menor incidència de fracàs escolar, major
profunditat en els aprenentatges...)".

És per aquests motius esmentats anteriorment, que el Grup
Popular en el Parlament de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a identificar les “bones practiques” que es
desenvolupen als centres educatius, que vagin dirigides a
millorar el rendiment educatiu de l’alumnat i augmentar l’èxit
escolar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promocionar i difondre totes aquestes
experiències educatives, avaluades com a positives, propiciant
la seva extensió a la resta de centres de la comunitat.

Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Impulsar una programació conjunta amb el Consell Insular de
Menorca, d'exposicions culturals i artístiques d'autors illencs en
el marc del Museu de Menorca.

Exposició de motius

El Partit popular ha cregut sempre en la necessitat de
potenciar els fets culturals que permetin als ciutadans de les
Illes Balears de gaudir de les diferents expressions artístiques i
culturals.

Hem de fomentar la cultura donant a conèixer el patrimoni
artístic i cultural de les nostres illes. S’han de donar a conèixer

els nostres artistes o els que estiguin relacionats amb nosaltres
i que són desconeguts per una gran part dels nostres ciutadans
amants de totes les manifestacions artístiques (pintura, escultura
, art combinat...). S’han d'establir eixos de connexió entre les
institucions publiques, el món empresarial, les entitats
financeres i els diversos sectors culturals, consolidant esforços,
cap a la finalitat comuna de donar a conèixer les nostres mostres
i fets culturals.

Cal potenciar els espais per a la difusió de les arts i la cultura
impulsant la creació de circuits artístics per a les manifestacions
creatives a tota la comunitat. S’han de potenciar la creació i la
difusió de la producció cultural pròpia dins de les Illes posant a
l’abast dels nostres ciutadans tot tipus d’expressió cultural i
artística mitjançant manifestacions creatives en llocs adients de
tota la comunitat. I, al mateix temps, s'han de donar a conèixer
indrets com, en el cas de Menorca, el Museu de Menorca.

Per tots aquest motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar una programació conjunta amb el Consell
Insular de Menorca, d’exposicions culturals i artístiques
d’autors illencs en el marc del Museu de Menorca

Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Turisme accessible.

El passat novembre es va celebrar el I For-Seminari de
Turisme y Accessibilitat, un esdeveniment organitzat per la
Conselleria de Turisme i Esports juntament amb la Plataforma
Representativa Estatal de Discapacitats Físics (PREDIF) en
colAlaboració amb el Ministeri de Sanitat i Política Social, amb
l’objectiu de sensibilització i formació.

Va ser un punt de trobada entre els gestors de destinacions
turístiques, els professionals i les empreses del sector turístic per
l’intercanvi de coneixements, experiències i reflexions sobre
com convertir Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en
destinacions accessibles durant tot l’any, dissenyant el conjunt
d’entorns, infraestructures, processos, productes i serveis que
integren la cadena de valor de l'experiència turística, per ser
comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones,
sense distinció d’edat o discapacitat, permetent l’accés, la
utilització i el gaudiment d’aquests, de manera normalitzada,
segura i eficient.
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El programa del I For-Seminari de Turisme i Accessibilitat
va preveure una mesa rodona que va permetre debatre sobre
“Experiències en turisme accessible”, així como un seminari de
formació, impartit per professors de PREDIF i en el qual, a
més de desenvolupar activitats pràctiques, es tractaren diferents
qüestions sobre turisme accessible, legislació existent, atenció
al client amb necessitats especials o com millorar l’accessibilitat
dels recursos turístics.

Malgrat els avanços que s’han produït en els últims anys
encara manca molt de recorregut perquè la igualtat entre tots els
membres de la societat, siguin quines siguin les seves
característiques, esdevingui una realitat.

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

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al

Govern de les Illes Balears per les seves polítiques en pro del
turisme accessible, perquè el colAlectiu de persones amb
necessitats especials per tenir capacitats, habilitats o destreses
diferents puguin gaudir en igualtat de condicions dels diferents
entorns, productes i serveis que constitueixen l’oferta turística
de les nostres illes.

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Lluita contra la celebració de matrimonis forçats.

A la majoria de països del món el consentiment mutu és
obligatori perquè una parella pugui contreure matrimoni. No
obstant això, el matrimoni forçós és avui en dia una realitat en
moltes societats i per al 41% de les dones d’entre 20 i 49 anys
que a nivell mundial es van veure obligades a casar-se abans de
complir els 18 anys.

UNICEF afirma que és un fenomen que es continua
practicant a tot el món i assenyala que hi ha 60 milions de nines
que són víctimes potencials d’un costum que les converteix en
esclaves domèstiques i sexuals, obligades per les seves famílies.
Dades esgarrifoses com que 23 milions de nines han estat
obligades a casar-se abans de complir els 15 anys amb, en
moltes ocasions, homes que triplicaven o quadruplicaven la seva
edat, obliguen les societats democràtiques a denunciar aquests
fets i a actuar davant el que és una flagrant violació dels drets
humans que, a més, posa en seriós perill la vida de la nina amb
embarassos prematurs.

L’avantprojecte de llei que ha presentat recentment el
Govern espanyol recull per primera vegada el matrimoni forçat
com a delicte amb penes de fins a tres anys de presó.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a continuar la lluita contra la
pràctica dels matrimonis forçat dins i fora de les nostres
fronteres i a donar suport als organismes internacionals que
lluiten a favor de la llibertat i la igualtat de la dona i les nines
arreu del món.

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Accions i mesures per a la prevenció de suïcidis.

El suïcidi és un tema que la nostra societat encara a dia
d’avui tracta en moltes ocasions com a tabú. No obstant això, és
una realitat present els nostres dies fins a tal punt que pot ser
considerat com una epidèmia del segle XXI. Un autèntic
problema de salut pública de primer ordre sobre el qual cal
actuar.

La majoria dels casos de suïcidi, un 90-95%, té a veure amb
algun problema de salut mental, especialment de depressió, i ha
arribat a ser la principal causa de mort externa, exceptuant les
malalties, entre la població a Espanya, per damunt fins i tot dels
accidents de trànsit.

Segons les darreres dades de l’INE el 2010 3.145 persones
es van llevar la vida, la majoria dels quals són homes i un de
cada 4 és menor de 25 anys, convertint-se en la segona causa de
mort entre els joves de 10 a 24 anys.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern d’Espanya a definir un conjunt d’accions
dins el marc de l’Estratègia en Salut Mental del Sistema
Nacional de Salut per tal de millorar la prevenció dels suïcidis,
especialment dins els grups de població més vulnerables.
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Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Teleassistència domiciliària.

La teleassistència domiciliària és un servei que, mitjançant
una línia telefònica, un equipament de comunicacions i un
sistema informàtic específic, ubicat en un centre d’atenció i en
el domicili de l’usuari, permet a les persones majors i/o amb
discapacitat, únicament accionant un dispositiu que duen posat
de manera permanent, entrar en contacte verbal “mans lliures”.

Aquest dispositiu està operatiu 24 hores al dia els 365 dies
de l’any, i posa en contacte l’usuari amb un centre atès per
personal específicament preparat per donar resposta telefònica
adequada a la necessitat presentada o per mobilitzar els recursos
humans o materials, tant de l’usuari com els existents a la
comunitat.

Així mateix, inclou unitats mòbils que en un cas donat es
poden traslladar al domicili de l’usuari per donar solució a
l’emergència.

Aquest servei possibilita que les persones majors o amb
discapacitat, que no necessiten d’una atenció permanent i
presencial, tenguin la seguretat que davant situacions puntuals
com puguin ser caigudes, angoixes, emergències sanitàries o de
perill, que podran contactar immediatament amb el centre
d’atenció.

Aquest sistema permet a les persones vulnerables viure en
el seu medi habitual, evitant repercussions personals, socials i
econòmiques que el desarrelament duu. Evita ingressos en
centres residencials que són innecessaris i facilita el contacte
amb l’entorn familiar.

El Servei de Teleassistència constitueix un instrument idoni
per proporcionar a les persones en situació de dependència i als
seus familiars un major nivell d’autonomia, afavorint, com hem
dit abans, la permanència i la integració en el seu entorn.

És per aquest motiu que la Llei per a la promoció de
l’autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de
dependència el va incloure expressament en el catàleg de serveis
a prestar per les administracions públiques.

Tot i que el programa de Teleassistència ha donat magnífics
resultats també ha estat afectat per les retallades del Govern. En
un any el Govern ha aprovat dos pressuposts, els corresponents
als exercicis 2012 i 2013, que han suposat la desaparició de la
partida de la Teleassistència del pressupost de l'IMSERSO,

mantenint únicament la quantitat corresponent a les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla.

La desaparició d’aquesta dotació pressupostària, que en el
2011 pujava a 32 milions d’euros perjudicarà uns 5.535
municipis que rebien finançament d’aquest programa.

Per tot l'exposat, 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 les mesures necessàries per tal d'assegurar la prestació
del servei de Teleassistència amb uns nivells adequats de
qualitat i cobertura, dotant del suficient finançament el
programa de Teleassistència domiciliària instrumentat
mitjançant el conveni marc subscrit entre l'IMSERSO i la
Federació Espanyola de Municipis amb l'objectiu que les
corporacions locals de les Illes Balears puguin oferir aquest
programa als usuaris del seu municipi.

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Suport a la iniciativa legislativa popular per a la dació en
pagament.

Amb l’esclat de la crisi econòmica i a causa d’una de les
conseqüències més greus que és l’augment de l’atur, centenars
de milers de persones han arribat a una situació límit que no els
permet cobrir les seves necessitats bàsiques. Segons les xifres
d’EAPN, l’octubre de 2012, 1 de cada 5 habitants de les Illes
Balears es troba en situació de pobresa. Segons dades de l’EPA
publicades el mes de gener, l’any 2012 ha acabat amb 144.100
persones, 39.200 llars tots els membres de les quals són a l’atur.

Una de les necessitats bàsiques és l’habitatge. Segons les
dades del Consell General de Poder Judicial, entre 2007 i 2012
a les Illes Balears s’haurien produït 25.000 execucions
hipotecàries i 17.200 desnonaments entre 2008 i 2011 (a l’Estat
unes 400.000 execucions hipotecaries).

Les famílies i persones afectades pels desnonaments no tan
sols s’enfronten a la pèrdua del seu habitatge, sinó també a una
condemna financera de per vida: l’entitat bancària interposa una
demanda i s’inicia el procés d’execució hipotecària que finalitza
amb la subhasta de l’immoble. Si la subhasta resta deserta (cosa
que en el context actual succeeix en la majoria dels casos), amb
la llei vigent l’entitat bancària s’adjudica l’habitatge pel 50% del
valor de taxació i continua reclamant el
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pagament del deute restant, més els interessos i els costs
judicials, mitjançant l’embargament de nòmines, comptes, etc.,
així com l'embargament als avaladors.

Aquesta legislació que permet aquest abús no té comparativa
amb les legislacions d’altres països del nostre entorn, a més el
detall n'era desconegut per la majoria de les famílies quan van
signar els contractes hipotecaris. Aquest fet
se suma a la publicitat enganyosa amb què es varen
comercialitzar les hipoteques, a la sobrevaloració en les
taxacions i al llenguatge de difícil comprensió financera (el cas
de les preferents és també un cas ilAlustratiu de l’abús i de la
dificultat del llenguatge financer).

Les modificacions que ha fet el Govern de l’Estat per
millorar la situació de les famílies han estat escasses i de poca
eficàcia, centrades més a assegurar les devolucions i el negoci
hipotecari de les entitats financeres, que a resoldre el problema
de les famílies afectades. Aquest és el cas de la promulgació del
Decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per
reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Un decret llei que
no obliga les entitats financeres a la dació, simplement és un
codi de bones pràctiques per intentar evitar els desnonaments i
promocionar la mediació. La norma també limita el perfil de les
persones que s’hi poden acollir.

A través de la Xarxa Europea per lluitar contra la pobresa i
la marginació social es va iniciar una iniciativa legislativa
popular que té com a objectiu modificar la Llei d’enjudiciament
civil als articles 693, 579 i 675 en diversos punts per
aconseguir:

1) Dació en pagament amb efectes retroactius.
2) Paralització dels desnonaments. Sempre que es tracti de
l’habitatge habitual i l’impagament del préstec hipotecari
sigui per mor de motius aliens a la pròpia voluntat.
3) Lloguer social. L’executat tindrà dret a continuar residint
a l’habitatge pagant un lloguer no superior al 30% dels seus
ingressos mensuals per un període de 5 anys.

Aquesta ILP es va lliurar al Congrés a finals del mes de
gener, amb una recollida de signatures superior a la solAlicitada
legalment.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
iniciativa legislativa popular per a la dació en pagament perquè
la modificació que planteja afavoreix la consecució de
determinats articles de la Constitució: l’article 47, que
determina el dret a l’habitatge; l’article 33, que limita el dret a
la propietat privada en compliment de la seva funció social; i
l’article 24, que garanteix la tutela judicial. Així mateix, aquesta
iniciativa va en la línia de les observacions de la Unió Europea
per prevenir problemes de sobreendeutament i per tal que
l’accés al crèdit es faci de forma responsable.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups del
Congrés a garantir el debat en seu parlamentària de la iniciativa
legislativa popular per a la dació en pagament.

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Polítiques energètiques.

Exposició de motius

Sense cap dubte, l'energia és un element imprescindible per
al desenvolupament de qualsevol país, un servei bàsic per
facilitar la vida diària de les persones i un factor que incideix
directament en la competitivitat de les empreses; per totes
aquestes raons, parlem de la política energètica com a estratègia
essencial en l'agenda dels governs.

Així, si coincidim a concloure que la política energètica és
un element clau de l'acció de govern en qualsevol moment, ho
ha de ser molt més quan en una situació de crisi econòmica es
precisen instruments eficaços per propiciar-ne la sortida.

Doncs bé, cap d'aquestes premisses no sembla conformar
l'activitat de l'executiu del nostre país en el moment actual. Tant
és així, que al llarg dels dotze mesos de legislatura que porta
consumits, totes les decisions que s'han anat prenent han
demostrat mancar d'un suport estratègic comú que les
justifiquin, i molt al contrari es revelen com erràtiques i sense
sentit, quan no profundament equivocades i lesives en termes
tant socials com econòmics i ambientals.

Des del punt de vista social, les famílies han sofert en un sol
any un increment de la factura de la llum que no té precedents.
En l'acumulat de tot l'exercici, les decisions del Govern hauran
suposat un increment d'un 20% en el rebut de les llars.

Atenent les conseqüències econòmiques els resultats només
poden ser qualificats de desastrosos, i encara no és possible
identificar tot el mal produït al teixit productiu del país. Basti
ressenyar que tots els sectors industrials han mostrat la seva
rotunda oposició a les mesures legislatives impulsades des del
ministeri, argumentada sobre la deterioració que comporten per
a la competitivitat de les nostres empreses.

I el balanç ambiental d'aquest any de govern no pot ser més
decebedor. Cap de les normes aprovades al llarg d'aquests dotze
mesos no permet entreveure major compromís amb la
sostenibilitat que vagi més enllà de la retòrica utilitzada en la
seva presentació, radicalment desmentida sempre en l'articulat
que les substancia.

Així, des del Decret 1/2012 que el Govern va utilitzar per fer
efectiva una apagada per a les energies renovables al nostre país
i que va merèixer un seriós correctiu per part de la Comissió
Europea, olímpicament ignorat pel Consell de Ministres, fins a
l'anomenada Llei de mesures fiscals per a la sostenibilitat
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energètica del mes de desembre, desqualificada des de tots els
àmbits; tot va ser justificat pel ministre Soria amb un pretès fi
benèfic, com era l'eliminació del dèficit de tarifa. Doncs bé,
encara pendents de conèixer les xifres definitives de l'exercici,
les provisionals ja certifiquen que en 2012 s'han aconseguit
xifres record. De fet, la substitució del
secretari d'Estat abans de finalitzar el seu primer any de mandat
és la certificació política d'un estrepitós fracàs.

El Govern no pot continuar utilitzant el rebut de la llum com
una mesura recaptatòria al servei d'una política econòmica
radicalment equivocada que atempta contra les economies
familiars, convertint-la de fet en una retallada més de drets. Però
el mal fet continua causant serioses destrosses al país que no es
resolen amb la simple destitució d'un dels responsables del
desfet. És inajornable una total rectificació de la política
energètica del Govern, almenys en els àmbits que proposa el
Grup Parlamentari Socialista presentant la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a derogar la Llei de mesures fiscals per a la
sostenibilitat energètica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a mantenir la Tarifa de l'últim Recurs (TUR) als que
tinguin una potència contractada que no superi els 10 kw/h.
Mentre que persisteixin les actuals distorsions del mercat
energètic, a la revisió del qual emplaça el Consell de la UE en
la seva “Recomanació relativa al programa nacional de reforma
de 2012 d'Espanya i per la qual s'emet un dictamen del Consell
sobre el programa d'estabilitat actualitzat d'Espanya per
2012-2015”.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a obrir una taula de diàleg amb els agents econòmics
i socials en la qual s'acordin mecanismes estables que assegurin
que l'energia sigui factor de competitivitat i generador
d'ocupació de les empreses espanyoles, i no el llast en el qual
l'estan convertint les seves decisions.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a derogar el Decret 1/2012 de moratòria per a les
renovables, i la seva substitució per un pla de suport al
desenvolupament de les energies renovables que permeti al
nostre país reprendre la senda de lideratge que havia aconseguit
en el sector a nivell internacional.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a elaborar una nova llei del sector elèctric, que
substitueixi la vigent Llei 54/1997, convergent amb l'Estratègia
Europea en matèria d'energia, en el marc d'un acord polític i
social el més ampli possible.

6. El Parlament de les Illes Balears donarà trasllat dels
presents acords al president del Govern d'Espanya, al ministre
d'Indústria, Turisme i Comerç, al president del Congrés i al
president del Senat.

Palma, a 31 de gener de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears.

Atès que els Consells de Coordinació de Policies Locals són
òrgans de consulta i assessorament que pràcticament havien
quedat aturats tota la passada legislatura, es fa necessari
l’impuls dels consells ja existents i la creació de nous per
treballar en coordinació policial, elevant-se aquests a rang de
llei perquè es converteixin en un instrument efectiu per a
l’exercici de la competència policial. També es fa necessària la
regulació de les associacions de municipis per treballar en
l'homogeneïtzació i la creació de polítiques conjuntes de
seguretat per combatre la delinqüència.

Així mateix es fa necessària la regulació del procés de
selecció de personal amb el qual es garanteixi la professionalitat
dels policies locals seleccionats mitjançant concurs-oposició, i
no concurs de mèrits com està establert ara.

També és important regular la garantia de l’ús correcte de
l’arma reglamentària per evitar possibles complicacions
derivades de situacions de solució difícil sense una legislació
clara.

Altres qüestions com redefinir la figura de la policia
turística, que el nomenament del cap de policia sigui
competència del batle de torn o la desaparició de la segona
activitat amb destí per motius econòmics, hauran de quedar
reflectides en la nova norma legal de coordinació de policies
locals.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que presenti en seu parlamentària el Projecte de llei
de coordinació de policies locals de les Illes Balears perquè es
pugui aprovar la llei el més aviat possible.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'esmentat projecte de llei inclogui i reguli,
entre d'altres, els Consells de Coordinació de Policies Locals,
les associacions de municipis per tal de treballar en la creació de
polítiques conjuntes de seguretat, el procés de selecció del
personal per garantir la professionalitat dels nous agents i la
regulació de l'ús correcte de l'arma reglamentària, així com el
nomenament per part del batle del cap de Policia Municipal.

Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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.

Retirada de la reforma de la Llei de bon govern.

Exposició de motius

Actualment, a les Illes Balears i a tot el país, existeix una
alarma social envers els presumptes casos de corrupció, de
presumpte finançament irregular del PP, i la ciutadania
demanda, més que mai, mesures contundents i valentes de
control, transparència i participació, tendents a evitar que
succeeixin més casos de corrupció.

Per tot això, es fa més que incomprensible, que el Govern de
les Illes Balears presenti una proposta de modificació de la Llei
de bon govern i bona administració, rebaixant la participació
ciutadana (ja no seria obligatòria aquesta participació en el
capítol d'inversions dels pressuposts generals CAIB); rebaixant
el control (ja no seria obligatori que determinats càrrecs públics
facin públics les seves retribucions); rebaixant la transparència
(ja que s’elimina l’obligatorietat de fer públiques les despeses
protocolAlàries de més de 500 i), per posar només alguns
exemples.

Es fa del tot necessari que la ciutadania sigui conscient més
que mai que els responsables polítics i les institucions que
representam han de ser més transparents, i arbitrar tots els
mecanismes de control possible, per evitar que es donin casos
com el de Bárcenas, Noos, Matas, presumpta incompatibilitat
del president Bauzá i un llarg etcètera.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar immediatament el projecte de llei que modifica
la llei de bon govern i bona administració aprovada l’any 2011
i, si n'és el cas, acordi que qualsevol modificació haurà sempre
de suposar més control, més transparència i més participació
ciutadana, però en cap cas rebaixar els mecanismes prevists a
l’actual llei.

Palma, a 1 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Garanties ambientals del dragat del port de Maó.

L'Autoritat Portuària de les Illes Balears té previst d'efectuar
el dragat del port de Maó, d'acord amb la seva competència en
ser declarat d'interès general. Aquesta intervenció està destinada
a garantir la seguretat del trànsit marítim, sobretot de les
embarcacions més grans i de més calat, que podrien tenir
dificultats per navegar i maniobrar de no fer-se aquesta actuació
que tothom comparteix.

Tot i compartir la necessitat de l'actuació proposada per
Autoritat Portuària, existeixen dubtes raonables sobre la
idoneïtat de la solució tècnica adoptada, atesa la incertesa sobre
la possible contaminació dels fangs a dragar que sembla que no
esvaeixen els informes i estudis fins ara coneguts i aportats per
l'ens responsable de la iniciativa.

La contaminació existent en els fangs del port de Maó,
motivada per antics vessament industrials, podria causar un greu
perjudici ecològic en les zones previstes per fer l'abocament del
material extret del port, de gran valor ambiental.

Han estat múltiples les alertes sobre el risc de provocar
aquest efecte multiplicador de la contaminació per part d'entitats
conservacionistes i existeix endemés un informe de l’Institut
Oceanogràfic que avisa del perill dels esmentats abocaments.

Atès que l’Estatut d’Autonomia atorga a la comunitat
autònoma la competència en matèria de protecció del medi
ambient, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta que la Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació del Territori, en ús de les
competències que li corresponen, prengui totes les mesures
oportunes per tal de garantir que el dragat del Port de Maó es
faci amb totes les garanties ambientals exigibles,

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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.

Modificació del Decret de creació de la medalla d'or de la
CAIB.

El Decret 54/1984, de 26 de juliol, va crear la Medalla d’Or
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Posteriorment fou
modificat pel Decret 15/1989, de 9 de febrer, que atorgava la
potestat de concessió directa d’aquesta medalla al Consell de
Govern de les Illes Balears.

La Medalla d’Or de la CAIB va néixer per premiar la
distinció de determinades persones físiques o jurídiques que
haguessin destacat en qualsevol àmbit, social, cultural, artístic,
polític, etc., durant la seva vida.

Des de la seva creació han estat moltes les persones i entitats
que d’una forma digna han estat guardonades amb aquesta
distinció.

A pesar d’això, i donades les circumstàncies canviants que
poden provocar que una persona deixi de ser mereixedora de la
màxima distinció de la nostra comunitat, el Govern hauria de
preveure la possibilitat de la retirada d’aquesta distinció, quan
es donin circumstàncies excepcionals que suposin un desprestigi
per a la distinció concedida i, per tant, un demèrit dels valors
que representa aquesta medalla.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar el Decret regulador de les medalles d’or de
la CAIB, en el sentit de recollir expressament que la medalla
serà retirada, en casos especials i excepcionals, quan concorrin
circumstàncies en el guardonat que suposin un demèrit per a
l’esmentada màxima distinció de la comunitat: la medalla d’or.
En aquest cas, el Govern requerirà al guardonat perquè retorni
la medalla.

Palma, a 4 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 4745/2011, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a delegació territorial
d'educació. (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

Té intenció el Govern de dividir la Delegació Territorial
d'Educació d'Eivissa i Formentera en dues i, per tant, que cada
illa pitiüsa tengui la seva delegació en Educació?

En aquests moments no.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 695/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a Fórmula 1. (BOPIB
núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'acollir la
Fórmula 1 a la Marina de Llucmajor?

El 14 de febrer de 2012 el conseller de Presidència va
comparèixer davant el Ple del Parlament per donar resposta a la
pregunta presentada per la Sra. Mascaró i Melià, diputada del
Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca, RGE núm. 745/2012, i informà que el Govern de les
Illes Balears no tenia intenció d'adquirir els drets per dur la
Fórmula 1 a Mallorca.

En concordança amb la resposta de 14 de febrer de 2012,
s'informa que el Govern de les Illes Balears no té intenció
d'acollir la Fórmula 1 a la Marina de Llucmajor.

No obstant això, el Govern de les Illes Balears per assolir
l'objectiu de la recuperació econòmica de les Illes Balears, el
creixement del teixit productiu i la recuperació de llocs de
treball estudia i avalua les iniciatives que es presenten des del
sector privat.

Palma, 11 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
C)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 711/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a suport a les
associacions de pares i mares. (BOPIB núm. 33, de 17 de
febrer de 2012).

Quines mesures pensa adoptar el conseller per evitar que
les retallades radicals al suport a les associacions de mares i
pares  i les seves federacions deixi d'afectar greument als
serveis complementaris dels centres educatius posant en
qüestió la seva viabilitat i la des les mateixes entitats que les
presten?

Els ajuts pressupostaris que hem hagut d'aplicar no afectaran
directament les activitats complementàries dels centres
educatius.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 737/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a programa PISE
a Eivissa. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

En quina situació es troba el programa PISE a Eivissa?

En el marc del Programa d'Intervenció Socioeductiva, PISE,
en el curs 2012-2013 fins ara s'han signat dos convenis, un amb
l'Ajuntament d'Eivissa i un altre amb l'Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 741/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Museu
Arqueològic del Puig des Molins. (BOPIB núm. 33, de 17 de
febrer de 2012).

En quina situació es troba el Museu Arqueològic del Puig
des Molins?

El Museu Monogràfic del Puig des Molins és una institució
de titularitat estatal adscrita al Ministeri d'Educació, Cultura i
Esports. La gestió fou transferida al Govern de les Illes Balears
el 24 de novembre de 1984.

Després de catorze anys tancat al públic, el Museu
Monogràfic del Puig des Molins reobre les portes una vegada
finalitzat el període de rehabilitació de les instalAlacions. La
intervenció en l'edifici ha consistit fonamentalment en la
reorganització dels seus usos i en la dotació de les instalAlacions
adequades per adaptar-lo a la normativa de seguretat. 

També s'ha museïtzat la Zona 1 de la necròpolis del Puig des
Molins, cosa que ha generat un recorregut que permet al visitant
comprendre la importància d'aquest gran jaciment que la
UNESCO declarà Patrimoni de la Humanitat l'any 1999.

El passat  13 de desembre es reobre el Museu Monogràfic i
necròpolis púnic del Puig des Molins.

Durant la rehabilitació del museu s'han restaurat colAleccions
i peces deteriorades emprant tècniques i materials reversibles i
tractaments d'adhesió i reintegració.

L'obertura d'aquest museu s'ha realitzat dotant l'exposició de
múltiples recursos informatius que ofereixen dades de les
colAleccions i dels seus contextos de creació i origen. La
informació s'ofereix en diversos suports: textual, gràfic,
audiovisual i interactiu, aptes per a diferents nivells i dificultat.

El Museu Monogràfic del Puig des Molins reobre amb una
exposició permanent que ofereix un nou escenari a les peces de
la seva colAlecció. L'exposició continua es troba a la planta
primera i s'articula en cinc sales temàtiques.

En cadascuna de les cinc sales trobam  produccions
audiovisuals i recursos interactius que es troben subtitulats en
català, castellà i anglès.

L'exposició temporal El Museu del Puig des Molins: un
projecte entre dos segles (1935-2012). Amb motiu de la
reobertura del museu s'ha muntat una exposició temporal que
mostra mitjançant plànols, imatges i documentació original
conservada a l'arxiu els projectes i les reformes successives
empreses a la seu del museu. 

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 775/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Pla de suport a
la lectura i a l'escriptura. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats signar el pertinent conveni i pagar els becaris de
les escoles públiques que desenvolupen el Pla de suport a la
lectura i a l'escriptura, que treballen des del mes d'octubre?

Aquest conveni es va signar el 21 de març de 2012. Els
pagaments són assumpte i competència de la Universitat de les
Illes Balears, aquest era l'objecte del conveni, la contractació i
el pagament dels becaris. Tot i així, els becaris van poder cobrar
les mensualitats endarrerides i van finalitzar el curs havent
cobrat tot el que els pertocava.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1011/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell d'Administració
de l'Autoritat Portuària (III). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer
de 2012).

Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament d'Eivissa en el
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària?

L'alcaldessa d'Eivissa, Sra. Marienna Sánchéz-Jáuregui, és
vocal de l'esmentat  consell d'administració en representació del
Consell Insular d'Eivissa. Per tant, s'ha d'entendre que
l'Ajuntament d'Eivissa està representat en el consell
d'administració esmentat.

Palma, 11 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1013/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell d'Administració
de l'Autoritat Portuària (I). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer
de 2012).

Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament de Maó en el
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària?

L'alcaldessa de Maó, Sra. Águeda Reynés i Calvache, és
vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària en
representació del Consell Insular de Maó. Per tant, s'ha
d'entendre que l'Ajuntament de Maó està representat en el
consell d'administració esmentat.

Palma, 11 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1014/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Marc Pons i Pons, relativa a Consell d'Administració
de l'Autoritat Portuària (II). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer
de 2012).

Per quin motiu el Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears no ha cedit un lloc a l'Ajuntament d'Alcúdia en el
Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària?

L'alcaldessa de Maó, Sra. Coloma Terrassa i Ventayol, és
vocal del Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària en
representació del Consell Insular de Mallorca. Per tant, s'ha
d'entendre que l'Ajuntament d'Alcúdia està representat en el
consell d'administració esmentat.

Palma, 11 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1262/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada  Cristina Rita i Larrucea, relativa a canvis en el
batxillerat (II). (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quina repercussió poden tenir els canvis en el batxillerat
que ha anunciat el ministre en els estudis de formació
professional?

La repercussió d'aquests canvis està en estudi.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1843/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a representant del
Govern al Consorci Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 39, de
23 de març de 2012).

Qui és representant del Govern de les Illes Balears al
Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, entitat
dependent de la Conselleria de Presidència?

Els vocals en representació del Govern de les Illes Balears
al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial són els
següents:
• La directora general de Medi Ambient, Educació Ambiental

i Canvi Climàtic, Sra. Neus Lliteras i Reche.
• El director general d'Indústria i Energia, Sr. Jaime

Ochogavia i Colom.
• El director general de Ports i Aeroports, Sr. Antonio

Deudero i Mayans.
• El director general d'Ordenació, Innovació i Formació

Professional, Sr. Nofre Ferrer i Riera.

Palma, 13 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
L)

A les preguntes RGE núm. 1931/2012 i 1934/2012,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu,
relatives a Consell de Govern a Menorca (III). (BOPIB núm.
40, de 30 de març de 2012).

A la Conselleria de Presidència: Quin és el cost total
(desglossat per bitllets d'avió, estades, dietes, etc.) derivat de
fer el Consell de Govern a Menorca dia 16 de març?

El cost de la realització del Consell de Govern a Menorca
per  desplaçament dels membres del Gabinet de la Presidència
ha estat de 1.640,73 euros, mentre que el cost per allotjament ha
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estat de 736,50, per lloguer de vehicles 1.434,93 euros i per
restauració 310.35 euros. 

Palma, 14 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1935/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca (IV). (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

A la Presidència del Govern de les Illes Balears: Quin és
el cost total derivat del viatge a Menorca dels membres del
Govern i de la resta de personal acompanyant durant els dies
15, 16, 17 i 18 de març (especificant els dies en cada cas) per
acudir o donar cobertura al Consell de Govern o acudir a
altres esdeveniments?

El cost total derivat del viatge a Menorca dels membres del
Gabinet de la Presidència durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març
per acudir, donar cobertura al Consell de Govern i acudir a
altres esdeveniments ha estat de 3.467,84 euros.

Palma, 14 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1942/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

A la Presidència del Govern de les Illes Balears: Quantes
persones a càrrec del Govern varen viatjar a Menorca durant
els dies 15, 16, 17 i 18 de març per acudir o donar cobertura
al Consell de Govern o acudir a altres esdeveniments?

Per acudir, donar cobertura al Consell de Govern i acudir a
altres esdeveniments varen viatjar deu persones a càrrec del
Gabinet de Presidència.

Palma, 14 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1943/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell de Govern a
Menorca (II). (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

A la Presidència del Govern de les Illes Balears: Quines
persones (nom i càrrec) a càrrec del Govern varen viatjar a
Menorca durant els dies 15, 16, 17 i 18 de març (especificant
els dies en cada cas) per acudir o donar cobertura al Consell
de Govern o acudir a altres esdeveniments?

Per acudir, donar cobertura al Consell de Govern i acudir a
altres esdeveniments varen viatjar en nom i/o representació del
Gabinet de Presidència:

- el president de les Illes Balears,
- el Sr. Javier Fons, director del Gabinet de la Presidència,
- el Sr. Albert Candela i Milà, cap de la Secretaria de

Protocol i Relacions Públiques,
- la Sra. Maria Moreno, cap de premsa,
- el Sr. Jesús Rodríguez i el Sr. José Prieto, escortes,
- el Sr. Martí Juaneda, cap de l'Oficina de Coordinació del

Gabinet,
- el Sr. Damià Prohens, fotògraf de la Secretaria de

Comunicació,
- el Sr. Miquel Àngel Frau, càmera de la Secretaria de

Comunicació, 
- el Sr. Joan Duran, encarregat de manteniment.

Palma, 14 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 2010/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada  Cristina Rita i Larrucea, relativa a formació
professional 2010-2011. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

Quants d'alumnes es varen matricular el curs 2010-2011 en
formació professional i quants es varen graduar en cicle mitjà
i en cicle superior, segregat per illes?

Al curs 2010-2011 es varen matricular un total de 9.969
alumnes dels quals varen obtenir titulació 3.057 alumnes (1.765
a cicles de grau mitjà i 1.292 a cicles de grau superior), d'acord
amb la taula següent:

2010-2011

Illes Matriculats Titulen CFGM Titulen CFGS

Mallorca 7.945 1.396 1.056

Menorca 959 176 105

Eivissa 1.013 186 131

Formentera 52 7 0

TOTAL 9.969 1.765 1.292

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 2011/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada  Cristina Rita i Larrucea, relativa a formació
professional 2011-2012. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

Quants d'alumnes s'han matriculat  a cada especialitat i
cicle de formació professional el curs 2011-2012, segregat per
illes?

Durant el curs 2011-2012 s'han matriculat en cicles
formatius un total de 10.398 alumnes, 8.478 a Mallorca, 942 a
Menorca, 942 a Eivissa i 36 a Formentera. Per especialitat, s'han
distribuït tal com es relaciona a l'annex adjunt.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputades i les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 2042/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada  Conxa Obrador i Guzmán, relativa a  projectes
de la Direcció General de Cooperació. (BOPIB núm. 40, de 30
de març de 2012).

En quants de projectes ha colAlaborat la Direcció General
de Cooperació des del juny del 2011 fins al febrer de 2012?

La pregunta parlamentària està formulada de manera
ambigua. La formulació de la pregunta de manera "en quants de
projectes ha colAlaborat la Direcció General de Cooperació i
Immigració" no especifica si aquesta solAlicitud es fa des de
l'àrea de cooperació o bé des de l'àrea d'immigració o des
d'ambdues. No s'entén si quan menciona colAlaboració fa menció
a convenis de colAlaboració amb organismes internacionals (en
cas que la pregunta vagi dirigida a la part de cooperació).

Sigui com sigui, en ares a una major transparència i qualitat,
el Servei de Codesenvolupament publica anualment una
memòria d'activitat que pot ser consultada a la web
www.cooperant.org on es pot obtenir tot el detall de l'activitat
en matèria de cooperació.

Palma, 16 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 2043/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada  Conxa Obrador i Guzmán, relativa a viatges de
la Direcció General de Cooperació. (BOPIB núm. 40, de 30 de
març de 2012).

Quants de viatges, amb motiu de les seves competències, ha
realitzat la Direcció General de Cooperació entre el juny de
2011 i el febrer de 2012? 

Antònia M. Estarellas, directora general de Cooperació i
Immigració:

- Marroc. Reencontre internationale de ONG issues des
migrations marocaines, els dies 15 16 i 17 de setembre de 2011.

- Madrid. Reunió amb el director general d'Immigració del
Ministeri de Treball i Immigració per tractar temes relatius al
nou reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
d'Estrangeria, el dia 29 de setembre de 2011.

- Eivissa. El dia 20 d'octubre de 2011, com a representant del
Govern de les Illes Balears al Fons Pitiús de Cooperació.

- Menorca. El dia 24 d'octubre de 2011, com a representant
del govern de les Illes Balears al Fons Menorquí de Cooperació.

Joan Fortuny i Jariego, tècnic superior:
-Reunió al Parc Natural Bouchachem. El dia 26 d'octubre de

2011.
- Visita al Centre de Professors d'Eivissa.  Acció

sensibilització, dia 23 de febrer de 2012.

Alejandro Escriche Cots, coordinador àrea Immigració:
-Madrid. Ple del Consell per a la promoció de la igualtat de

tracte i no discriminació de les persones per l'origen racial o
ètnic, el dia 13 d'octubre de 2011.

-Marroc. Reencontre Internacionale des ONG issues des
migrations marocaines: acteurs et partenaires de dévélopement,
els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2011.

- Madrid. Reunió amb el director general d'Immigració del
Ministeri de Treball i Immigració per tractar temes relatius al
nou reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
d'Estrangeria, el dia 29 de setembre de 2011.

Maria Isabel Fuster i Ferrer, cap de servei:
-Madrid. Ple del Consell per a la promoció de la igualtat de

tracte i no discriminació de les persones per l'origen racial o
ètnic, el dia 13 d'octubre de 2011.

-Madrid. Reunió amb el director general d'Immigració del
Ministeri de Treball i Immigració per tractar temes relatius al
nou reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
d'Estrangeria, el dia 29 de setembre de 2011.

-Comissió de seguiment de l'acord de pròrroga del Conveni
de colAlaboració entre el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
i la comunitat autònoma de les illes Balears, el dia 7 de febrer de
2012.

Francisco Javier Canillas i Ferris, tècnic del servei
d'Immigració:

-Comissió de seguiment de l'acord de pròrroga del Conveni
de colAlaboració entre el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social
i la comunitat autònoma de les illes Balears, el dia 7 de febrer de
2012.

Palma, 16 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
T)

A la preguntes RGE núm. 2172/12 i 2175/12 a 2178/12,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i
Bennasar, relatives a flexibilització de la jornada de
funcionaris (I i IV a VII). (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de
2012).

Les mesures de flexibilització de la jornada i dels salaris
del personal funcionari i dels empleats públics s'aplicaran en
general a tots els treballadors públics o només a alguns
sectors? En quina proporció afectarà a les nòmines dels
treballadors públics la mesura de flexibilització de la jornada
i dels salaris del personal funcionari i dels treballadors
públics, i quin serà l'estalvi o quina és la previsió d'estalvi que
ha fet el Govern a l'hora d'establir aquesta mesura? Què
aporta la mesura de flexibilització de la jornada i dels salaris
del personal funcionari i dels treballadors  públics en relació
amb la possibilitat actualment existent de demanar reduccions
de jornada amb la corresponent reducció de sou? Quan pensa
que serà efectiva la mesura de flexibilització de la jornada i de
salaris del personal funcionari i dels empleats públics i amb
quin instrument pensen fer-la efectiva? Negociarà amb els
representants dels treballadors l'aplicació de la mesura de
flexibilització horària i de sou dels treballadors públics?

D'acord amb el que estableix l'article 12 del Decret Llei
5/2012, d'1 de juny: fins el 31 de desembre de 2013, el persona
funcionari i laboral fix pot solAlicitar la reducció de jornada, fins
a un màxim d'un terç, amb la reducció proporcional
corresponent de retribucions, sempre que no afecti les
necessitats del servei, apreciades mitjançant una resolució
motivada de l'òrgan competent.

Marratxí, 15 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 2203/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a ajudar a les
famílies en l'adquisició de llibres de text. (BOPIB núm. 41, de
4 d'abril de 2012).

Com pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats ajudar a les famílies en l'adquisició de llibres de
text si s'elimina el programa de reutilització de llibres de text?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats preveu la
continuïtat del programa de reutilització de llibres per als
propers cursos. Seguirà oferint suport informàtic i
assessorament als centres de forma paralAlela a beques i altres
ajuts. La normativa que regula el programa estableix que la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats fa l'aportació
econòmica als centres d'acord amb la seva disponibilitat
pressupostària i també preveu que altres ens, persones o entitats
públiques o privades, tals com associacions de pares i mares o
ajuntaments, puguin fer aportacions al programa.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 2291/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
currículum de les persones del sector públic instrumental de la
Conselleria de Presidència. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de
2012).

Quin currículum tenen les persones que formen actualment
els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de
21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a cada una de les entitats del
sector públic, vinculades o dependents de la Conselleria de
Presidència. 

Els membres del Consell d'Administració de Multimèdia SA
són designats per raó del seu càrrec en els termes establerts en
l'article 17 dels seus estatuts.

Els membres del Consell d'Administració de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears són membres
designats lliurament en representació de les seves respectives
conselleries per raó del seu càrrec.

Els membres de la Junta Rectora del Consorci Centre
Balears Europa (CBE) han estat designats lliurament en
representació de les seves entitats, seguint els seus marcs legals.
De conformitat amb els estatuts del CBE, la Junta Rectora està
formada per tretze membres: la presidència exercida pel
conseller titular de la conselleria a la qual estigui adscrit el
consorci, sis representants de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (un representant de la Conselleria de Presidència;
un de la Conselleria de Turisme i Esports; un de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats; un de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i un de la Conselleria
de Salut, Família i Benestar Social), i un representant per cada
membre consorciat (un representant designat pel Consell de
Mallorca, un pel Consell Insular d'Eivissa, un pel Consell
Insular de Menorca, un pel Consell Insular de Formentera, un
per la Universitat de les Illes Balears i un designat per la Caixa
d'Estalvis de Balears Sa Nostra).

En el Consell de Direcció de l'Ens Públic de Ràdio i
Televisió de les Illes Balears:
• José Manuel Ruiz. Director general de l'EPRTVIB.

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de les
Illes Balears. Senador (1999-2004) Assessor de
desenvolupament estratègic, ajuntament (2007-2011).

• Pep Codony. Formació en màrqueting i vendes. Director
gerent TV d'Inca (2002-2005).

• Pedro Orfila (Menorca). Empresari. Director comercial.
• Núria Ferrer (Eivissa). Llicenciada en Farmàcia, Universitat

de València. Inspectora municipal de Sanitat i tinent de batle
de Santa Eulària. Delegada d'Assumptes Socials, Medi
Ambient i Sanitat.

• Francisco Ferrer (Formentera). Diplomat en Ciències de
l'Educació. Empresari de gestió de serveis turístics.
ColAlaborador de la ràdio pública de Formentera.

• Maria Antònia Puigrós. Filòloga. Professora del departament
de llengües en el Grau de Periodisme, Centre d'Ensenyament
Superior Alberta Giménez. Cap d'Estudis de Ciències de la
Comunicació.

• Margalida Alemany. Professora de Finances, Universitat de
les Illes Balears. Directora general de Formació Professional
del Govern de les Illes Balears (2003-2007).

• Onofre Martorell. Llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials. Màster en Direcció Econòmic-financera i
diplomat en Corporate Finance i en Finances Internacionals.
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Professor titular d'Economia Financera de la UIB. Director
de l'Escola Superior Universitària de Turisme de Balears. És
director dels Màster MBA i MTA de la UIB i actualment
ocupa el càrrec de president de l'IlAlustre ColAlegi
d'Economistes de les Illes Balears.

• Antoni Alcover. Llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials, Universitat Complutense de Madrid. Màster
d'Hisenda Pública, Sistemes Impositius i Procediments
Tributaris (UIB). Doctor en Economia i Empresa (UIB).
Actualment és professor del Departament d'Economia
Aplicada de la UIB i de l'Escola Superior de Turisme Felipe
Moreno.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 2305/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
òrgans del sector públic instrumental de la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

Quines persones formen actualment els òrgans a què es
refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria de Presidència. 

La informació solAlicitada es troba a la resposta RGE núm.
2291/12. 

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 2470/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a delegat del Govern
de les Illes Balears a Formentera. (BOPIB núm. 43, de 20
d'abril de 2012).

Considera el conseller, senyor Gómez, una decisió
respectuosa amb la voluntat democràtica del poble de
Formentera, i lleial a les institucions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, designar delegat del Govern
balear a Formentera el cap de l'oposició a la màxima institució
insular? 

Com vostè sap, la figura del delegat de Formentera és un
dels compromisos del nostre programa electoral i, per tant,
nosaltres complim amb el nostre compromís. El seu objecte és
acostar el Govern de les Illes Balears a la ciutadania de
Formentera. Fins que no es va constituir la Delegació,
Formentera no tenia representants del Govern en algunes àrees,
com per exemple sanitat o educació. I no es tracta de duplicar
accions, ni de bon tros. El que volem és que la ciutadania de
Formentera tengui les mateixes condicions que la ciutadania de
la resta d'illes.

Aquest organisme depèn de la conselleria de Presidència,
que és la que tenc l'honor de dirigir i, per tant, li aclareixo, per

si no ho sap, que la Delegació no du a terme cap gestió ordinària
de les competències del Govern, que exerceix el Consell Insular
de Formentera.

I, per tant, la meva resposta a la seva pregunta, senyor
diputat, és que sí, que la decisió és respectuosa, com no podria
ser d'una altra manera, i totalment lleial a les institucions de la
comunitat autònoma.

Palma, 16 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 2572/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conferència de
presidents. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

Quan preveu el Govern de les Illes Balears convocar la
Conferència de Presidents i quin contingut li pensa donar? 

Des del començament d'aquesta legislatura el president de
les Illes Balears ha convocat dues reunions de la conferència de
Presidents, que tingueren lloc a Palma els dies 24 de maig i 12
de desembre de 2012, amb l'ordre del dia respectiu que
s'adjunta.

* Conferència de Presidents. Ordre del dia de la sessió de 24 de
maig de 2012.
1. Proposta del president de les Illes Balears de nomenament de
la directora general de Relacions Institucions i Acció Exterior
com a secretària permanent de la Conferència.
2. Inversions estatutàries:

a. Estat d'execució 2009 i 2010.
b. Previsions 2011 i 2012.

3. Finançament dels consells insulars.
4. Calendari de pagament del deute del Govern amb els consells
insulars.
5. Connectivitat aèria i marítima entre illes i amb la península.
6. Consideracions de les diferents institucions autonòmiques en
relació amb la tramitació de la Llei de turisme de les Illes
Balears.
7. Traspàs de funcions i serveis als consells insulars en matèria
de promoció turística.
8. Tractament de la formalització dels convenis de colAlaboració
pendents, en especial en matèria de benestar social. 
9. Unificació de serveis que, a l'illa de Mallorca, presten
indistintament l'administració de la comunitat autònoma i la
institució insular.
10. Estudi de les inversions singulars del Govern de les Illes
Balears a Formentera. Tractament de la problemàtica específica
dels cicles formatius que s'hi imparteixen.
11. Reordenació del sector públic instrumental a la comunitat
autònoma.

* Conferència de presidents. Ordre del dia de la sessió de 12 de
desembre de 2012.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Calendari de pagament del deute del Govern amb els consells
insulars.
3. Finançament dels consells insulars.
4. Estat d'execució de les inversions estatutàries.
5. Altres inversions de l'Estat a les Illes Balears.
6. Convenis de carreteres.
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7. Transport terrestre.
8. Connectivitat aèria i marítima entre illes i amb la península.
9. Interlocució del Govern amb els consells insulars per al
desenvolupament de diverses lleis autonòmiques.
10. Promoció turística.
11. Estudi de problemàtiques insulars específiques:

a. Mallorca: apostes externes hípiques i enderrocs.
b. Menorca: inversions del Govern no executades, convenis

de benestar social, gestió de ports.
c. Eivissa: consorci sociosanitari.
d. Formentera: infraestructures educatives i política

d'habitatge.

Palma, 23 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 2785/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a eliminació de
l'helicòpter de l'112. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Creu el Sr. Conseller d'Administracions Públiques que és
bona decisió que el Govern elimini el servei de l'helicòpter de
l'112? 

Les tasques que desenvolupa l'helicòpter poden ser
assumides d'una manera més que adient per la resta de mitjans
aeris propis de la comunitat autònoma; de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Conselleria de Salut i
Consum, a més dels mitjans propis de l'Administració de l'Estat
(l'helicòpter de salvament marítim, l'helicòpter de la Guàrdia
Civil i, finalment, el de la Policia Nacional) sense cap perjudici
per l'administrat.

A tot això s'ha d'afegir que, legalment, no hi ha cap
obligació de disposar d'aquest servei en els termes dels anys de
la seva vigència, entenent com una oferta afegida mentre s'ha
considerat sostenible. En la situació econòmica actual, on les
duplicitats no tenen cabuda i des de la seguretat que els
ciutadans i visitants de les Illes Balears són oportunament atesos
pels organismes d'emergències, la Conselleria
d'Administracions Públiques considera raonable l'extinció del
servei d'helicòpter de l'112.

Palma, 14 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 3117/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (VIII). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quins són els objectius que pretenia el viatge del President
del Govern de les Illes Balears i el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats a Suïssa realitzat a finals d'abril de
2012? 

Els objectius principals del viatge del president de les Illes
Balears i el conseller d'Educació, Cultura i Universitats a Suïssa
a finals d'abril de 2012 són conèixer de primera mà el model
suís de formació professional dual, que suposa el 70% de
l'alumnat d'educació secundària, i les seves oportunitats de
generació d'ocupació juvenil, model de reconegut èxit que
combina la formació en l'empresa amb la formació en els
centres; com també conèixer en primera persona la implantació
del model educatiu trilingüe, instrument imprescindible per a
garantir la igualtat d'oportunitat i per a facilitar l'accés al mercat
laboral.

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

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3120/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socías, relativa a
viatge a Suïssa (XI). (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

Quins beneficis s'han obtingut per a l'educació de les Illes
Balears amb la realització del viatge del President del Govern
de les Illes Balears i el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa a finals d'abril de 2012? 

Els beneficis que destaquem amb la formació professional
dual, coneguda de primera mà en el viatge del president del
Govern de les Illes Balears i el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats a Suïssa a finals d'abril de 2012, són el retorn
econòmic que suposa per a l'empresari aquest tipus de formació
i els avantatges econòmics que podrien suposar per a una
societat, especialment per a Balears, prenen la formació
professional no com una opció secundària  per oferir
oportunitats de treball als joves, sinó com a protagonista per a
sortir de l'actual crisi i atur amb la seva formació didàctica i
professional. Així mateix, amb la implantació progressiva del
model educatiu trilingüe s'aconsegueix que els alumnes acabin
la seva etapa educativa obligatòria amb el domini de tres
idiomes, la qual cosa redunda en una major formació i un ampli
ventall d'oportunitats en el mercat laboral.

Palma, 12 de setembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3399/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a rebaixa de sous als
alts càrrecs. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

Ha rebaixat el Govern el sou dels alts càrrecs del president
Bauzá tal i com establia la interlocutòria del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears?

En data 13 de juliol de 2012 la Sala Contenciosa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va desestimar
el recurs de reposició interposat per la representació de
l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
contra la interlocutòria de 22 de març de 2012. En
conseqüència, es va procedir a la seva execució i es varen reduir
els sous del personal eventual de gabinet a la nòmina del mes de
juliol.

Marratxí, 22 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 4745/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a delegació
territorial d'educació. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).

Té intenció el Govern de dividir la Delegació Territorial
d'Educació d'Eivissa i Formentera en dos i, per tant, que cada
illa pitiüsa tengui la seva delegació en Educació? 

En aquests moments no.

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 6737/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a nomenament director
de l'IES Josep Miquel i Guàrdia d'Alaior. (BOPIB núm. 64, de
21 de setembre de 2012).

Quin criteri ha seguit el conseller d'Educació per nomenar
al director de l'IES Josep Miquel i Guàrdia d'Alaior? 

La Conselleria d'Educació va seguir el mateix criteri que a
qualsevol altre centre públic. El centre no va presentar projecte
de direcció. A l'acta de 26 d'abril de 2012, del Consell Escolar,
s'acorda que no es presenti cap proposta de nomenament de
director (adjuntam còpia).

D'acord amb el que estableix l'ordre del conseller
d'Educació, Cultura, de 18 de febrer de 2010, per la qual
s'aproven les bases per a la selecció, el nomenament i el
cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics no
universitaris de ls Illes Balears, la directora de Planificació i
Centres va proposar amb caràcter extraordinari, atenent la
normativa, el nomenament del director del centre, seguint, com

hem indicat abans, el mateix criteri que a qualsevol centre
públic.

Palma, 26 d'octubre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputades i les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 7014/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a convenis relatius a
registre d'entrada i sortida de documents. (BOPIB núm. 65, de
28 de setembre de 2012).

Amb quins ajuntaments té subscrits l'administració
autonòmica convenis sobre el registre d'entrada i sortida de
documents, previst en l'article 38.4.b de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú
(segons redacció del Reial Decret-llei 8/2011, d'1 de juliol). 

En l'actualitat el text vigent aquest efecte és el Conveni
Marc, de 17 de desembre de 2007, entre l'Administració General
del'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la
implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al
ciutadà a l'àmbit territorial de les Illes Balears. 

El conveni contempla tres possibles nivells d'atenció:
• Oficines de contacte: fan la recepció, registre i remissió

d'escrits i comunicacions.
• Oficines d'informació: faciliten informació, orientació i

assessorament sobre els principals serveis públics de les
administracions que intervenen.

• Oficines de gestió: presten serveis conjunts de tramitació
corresponents a procediments i tràmits de la competència de
les administracions que intervenen.
Les entitats locals que actualment hi participen ho fan en el

primer nivell, en virtut del qual han de registrar la documentació
que els presenta el ciutadà/ana i l'han de remetre, un cop
registrada, i en tot cas dins els tres dies següents a la seva
recepció, als òrgans que en són destinataris.

Des de l'entrada en vigor del conveni marc, s'han adherit les
entitats locals següents:

Mallorca: Alaró, Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Banyalbufar,
Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx,
Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Llubí,
Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri,
Palma, POllença, Porreres, Puigpunyent, Sant Joan, Sant
Llorenç, Santa Eugènia, Santa Margalida, Santanyí, Selva, Ses
Salines, Sineu, Sóller, Son Servera, Valldemossa i Vilafranca de
Bonany.

Menorca: Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Es
Migjorn Gran, Ferreries i Sant Lluís.

Eivissa: Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de
Labritja, Sant Josep de Sa Talaia i Santa Eulària del Riu.

Cal destacar que a la sessió de la Comissió pel Pacte Local,
celebrada el dia 5 d'octubre de 2012, es va incloure com un punt
de l'ordre del dia el del conveni de colAlaboració entre



4402 BOPIB núm. 85 -  8 de febrer de 2013

l'Administració General de l'Estat i l'administració d'una xarxa
d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de
les Illes Balears.

La Comissió pel Pacte Local va acordar, en la sessió
esmentada, que des de la Direcció General de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis es remetria
una carta als ajuntaments no adherits al conveni convidant-los
a fer-ho. A més, també s'hi varen adherir els consells insulars de
Mallorca, d'Eivissa i de Formentera.

El Reial Decret 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport
als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i
cancelAlació de deutes amb empreses i autònoms contretes per
les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls
de la rehabilitació i de simplificació administrativa, va
modificar l'article 38.4 b), de la Llei 30/92, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En virtut d'aquesta
modificació normativa la documentació que els ciutadans
dirigeixen als òrgans de les administracions públiques poden
presentar-se també als consells insulars i a l'Ajuntament de
Palma per aplicació directe de la Llei 30/1992, sense necessitat
de tenir conveni subscrit. És a dir, malgrat es manté l'adhesió
formal d'aquestes entitats locals al conveni, aquesta ja no és
necessària per actuar com a oficines de registre de les altres
administracions.

Marratxí, 25 d'octubre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 7605/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a
adjudicataris habitatges de lloguer (XIV). (BOPIB núm. 67,
d'11 d'octubre de 2012).

Relació dels 19 adjudicataris d'habitatges en lloguer en el
municipi de Sant Antoni de Portmany dins el marc del Pla de
Lloguer 2012. 

Conformement a la normativa vigent sobre protecció de
dades de caràcter personal i d'acord amb allò establert a l'article
10 de l'ordre, de 18 d'octubre, per la qual es regula l'organització
i el funcionament del Registre Públic de Demandants
d'Habitatges Protegits de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears., no es poden facilitar les dades de caràcter identificador
que se solAliciten, considerades especialment protegides, i que
foren aportades al registre pels solAlicitants que, en aplicació
dels criteris aprovats per a l'adjudicació dels habitatges inclosos
en la tercera línia d'actuació del Pla Lloguer 2012, han resultat
adjudicataris en els municipis de Campos, Sineu, Manacor, Sa
Pobla, Inca, Palma, Artà, Petra, Santa Margalida, Fornalutx,
Campanet, Andratx, Alcúdia i Sant Antoni de Portmany.

Palma, 30 d'octubre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 9000/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut Balear de la Joventut amb ROYALGAME SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Joventut
amb l'empresa ROYALGAME SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

L'Institut Balear de la Joventut no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 10378/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a balearització de
l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 77, de 14 de desembre de 2012).

El pressupost de la CAIB de 2013 per a l'EPRTVIB para de
"Balearitzar els continguts". Com s'ha d'interpretar aquesta
"balearització"? 

En relació a com interpreta l'EPRTVIB la balearització dels
continguts, s'interpreta complint el que insta la Llei 15/2010, de
22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, on diu que:

Títol I. Disposicions generals
* Article 2. Funció de servei públic.

- Punt c. Promoure el coneixement i difondre la identitat de
les Illes Balears tenint en compte el fet diferencial derivat del
seu caràcter insular i pluriinsular.

- Punt e. Difondre i promoure la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears.

- Punt f. Promoure el pluralisme i la participació
democràtica.

* Article 4. Missió de servei públic.
- 1. L'exercici de la funció de servei públic de l'EPRTVIB

té com a finalitat:
   . b) promoure el coneixement i la difusió tant dels

principis i els valors constitucionals i estatutaris com de la
llengua catalana i la cultura pròpia de les Illes Balears.

Santa Ponça, 23 de gener de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 10382/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a criteri informatiu de
l'activitat institucional per illa a IB3. (BOPIB núm. 77, de 14
de desembre de 2012).

Quin criteri segueix la direcció d'IB3 per emetre informació
de l'activitat institucional de cada illa? 
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El criteri periodístic marca les decisions d'IB3 relatives a
l'emissió d'informació de l'activitat institucional de cada illa.
Les institucions implantades a les quatre illes de l'arxipèlag
(Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), representatives dels
diferents pobles balears, tenen amb IB3 una plataforma
informativa mitjançant la qual es dóna a conèixer les iniciatives
i projectes que posen en marxa.

IB3 valora i calibra la importància d'aquests fets que  són
notícies, una reflexió que es tradueix en diferents peces que
s'inclouen en els seus espais informatius.

Mallorca és l'illa que més institucions acull en el seu
territori, també l'illa que té més població, per tant, més persones
es veuen afectades per les decisions que prenguin les
institucions d'àmbit mallorquí. Aquest fet es trasllada sobre el
producte informatiu en una presència major a IB3 de notícies
relacionades amb Mallorca. En qualsevol cas, i en compliment
del criteri de vertebració que defensam, les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, reben un tractament de discriminació
positiva, per tal que els seus habitants s'identifiquin i se sentin
representats pels seus mitjans autonòmics públics.

Santa Ponça, 24 de gener de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 10478/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques
mòbils (I). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

A quina o quines empreses s'ha adjudicat el concurs
d'unitats tècniques mòbils a IB3 TV? 

IB3 Televisió no ha tret cap concurs/licitació d'unitats
tècniques mòbils des del 15 de maig de 2007. L'objecte del
contracte fou de quatre estacions DSNG i d'una unitat mòbil.

Santa Ponça, 16 de gener de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 10479/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a unitats tècniques
mòbils (II). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

Per quina quantitat s'ha adjudicat el concurs d'unitats
tècniques mòbils a IB3 TV? Detallant les empreses i la quantia
a cada una d'elles. 

IB3 Televisió no ha tret cap concurs/licitació d'unitats
tècniques mòbils des del 15 de maig de 2007. L'objecte del
contracte fou de quatre estacions DSNG i d'una unitat mòbil.

Santa Ponça, 16 de gener de 2013.
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 593/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal de donar
compliment a la Moció RGE núm. 3612/12, relativa a política
general en matèria de polítiques actives d'ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
conformement amb l'article 161.3 del Reglament de la cambra,
acorda d'incloure a l'ordre el dia de la propera sessió plenària el
compliment de la moció de què es tracta, publicada al BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 645/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller d'Administracions Públiques, sobre les
modificacions que el Govern de les Illes Balears preveu
introduir a la Llei del bon govern.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals recapti la compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, davant aquesta comissió, per tal
d'informar sobre les modificacions que el Govern de les Illes
Balears preveu introduir a la Llei del bon govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 589/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2013, 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. Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte de resident per al 2013 (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer d'enguany), per la pregunta RGE núm. 690/13, relativa a
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límits a la transparència i a la lluita contra la corrupció,
publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de les proposicions no de llei RGE núm. 347/12,

6299/12 i 7439/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les
proposicions no de llei de què es tracta, relatives a modificació
de la Llei d'ordenació farmacèutica, a mesures per
comptabilitzar una ocupació per compte aliè amb el
desenvolupament d'una activitat econòmica per compte propi i
a condemna dels actes de terrorisme al carrer (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012, 62, de 7 de setembre de 2012, i 67, d'11
d'octubre de 2012), respectivament..

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Escrits RGE núm. 658/13 i 569/13, de solAlicitud de

compareixença urgent del president de les Illes Balears davant
el ple de la cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer de 2013, admet a tràmit els escrits esmentats,
presentats pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant els quals
se solAlicita que la Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la
compareixença urgent del president del Govern de les Illes
Balears, davant el Ple de la cambra, per tal d’informar sobre la
proposta del Govern de modificació de la Llei del bon govern
i bona administració i sobre la intenció del Ministeri de Foment
de posar límits al descompte de resident per a trajectes aeris,
respectivament; i acorda d'elevar-los a l’estudi de la Junta de
Portaveus perquè s’hi pronunciï i, un cop oïda aquesta, fer-ne el
pronunciament. 

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquestes solAlicituds, n’ha adoptat acord negatiu. 

Finalment, la Mesa, un cop oïda la Junta de Portaveus, i en
segona sessió del mateix dia, respecte de les solAlicituds
esmentades n’ha adoptat acord negatiu, per la qual cosa els
escrits esmentats queden sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013.

- Pàg. 4282 i 4302. Apartat E)
On diu: RGE núm. 246/13, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 249/13, ...

- Pàg. 4283. L'apartat T) s'ha de suprimir, ja que és repetició de
l'anterior.

- Pàg. 4285. Entre els apartats BE) i BF) s'hi ha d'incloure el
següent:
RGE núm. 424/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programes per atiar les polèmiques entre dues entitats
privades. 4313
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