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CH) RGE núm. 1518/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat aportada
a l'EPRTVIB. 4658

CI) RGE núm. 1519/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (I). 4658

CJ) RGE núm. 1520/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (II). 4659
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CK) RGE núm. 1521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (III). 4659

CL) RGE núm. 1522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (IV). 4659

CM) RGE núm. 1523/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (V). 4659

CN) RGE núm. 1524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (VI). 4659

CO) RGE núm. 1525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (VII). 4659

CP) RGE núm. 1526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (VIII). 4659

CQ) RGE núm. 1527/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (IX). 4660

CR) RGE núm. 1528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (X). 4660

CS) RGE núm. 1529/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (XI). 4660

CT) RGE núm. 1530/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (XII). 4660

CU) RGE núm. 1531/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (XIII). 4660

CV) RGE núm. 1532/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa IBABSA (XIV). 4660

CX) RGE núm. 1533/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (I). 4661

CY) RGE núm. 1534/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (II). 4661

CZ) RGE núm. 1535/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (III). 4661

DA) RGE núm. 1536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (IV). 4661

DB) RGE núm. 1537/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (V). 4661

DC) RGE núm. 1538/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (VI). 4661

DD) RGE núm. 1539/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (VII). 4661

DE) RGE núm. 1540/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (VIII). 4662

DF) RGE núm. 1541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (IX). 4662
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DG) RGE núm. 1542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (X). 4662

DH) RGE núm. 1543/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (XI). 4662

DI) RGE núm. 1544/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (XII). 4662

DJ) RGE núm. 1545/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (XIII). 4662

DK) RGE núm. 1546/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa FOGAIBA (XIV). 4662

DL) RGE núm. 1547/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (I). 4663

DM) RGE núm. 1548/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (II). 4663

DN) RGE núm. 1549/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (III). 4663

DO) RGE núm. 1550/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (IV). 4663

DP) RGE núm. 1551/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (V). 4663

DQ) RGE núm. 1552/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (VI). 4663

DR) RGE núm. 1553/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (VII). 4664

DS) RGE núm. 1554/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (VIII). 4664

DT) RGE núm. 1555/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (IX). 4664

DU) RGE núm. 1556/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (X). 4664

DV) RGE núm. 1557/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (XI). 4664

DX) RGE núm. 1558/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (XII). 4664

DY) RGE núm. 1559/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (XIII). 4664

DZ) RGE núm. 1560/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes de
l'empresa SEMILLA (XIV). 4665

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1582/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a avantprojecte de llei de racionalització i
sostenibilitat de l'administració local. 4665
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B) RGE núm. 1836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la imatge
turística de les Illes Balears. 4666

C) RGE núm. 1837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la imatge turística de
les Illes Balears. 4666

D) RGE núm. 1838/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
professional dual. 4666

E) RGE núm. 1839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
"Empresa segura". 4666

F) RGE núm. 1840/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
reestructuració del parc mòbil. 4666

G) RGE núm. 1841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ITB de Berlín.
4666

H) RGE núm. 1842/13, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla biennal de
l'Aeroport d'Eivissa. 4667

I) RGE núm. 1843/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis entre
Ports de les Illes Balears i els ajuntaments de Ses Salines i Capdepera. 4667

J) RGE núm. 1844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'idoneïtat
en l'adquisició de béns i serveis destinats a emergències. 4667

K) RGE núm. 1845/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a preparació dels
professors en aplicació del nou decret de tractament de llengües. 4667

L) RGE núm. 1846/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
de les mesures relatives al Pla de pagament de proveïdors. 4667

M) RGE núm. 1847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ofertes de feina
i atur. 4667

N) RGE núm. 1848/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estand propi d'Eivissa
i Formentera en fires turístiques. 4668

O) RGE núm. 1849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fira de
Berlín. 4668

P) RGE núm. 1850/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.
4668

Q) RGE núm. 1851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma local.
4668

R) RGE núm. 1852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació de
conflictes. 4668

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 1329/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació del Reglament del Parlament per a una major transparència
i participació. 4669

B) RGE núm. 1412/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat en el Camí de Cavalls. 4669

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 1298/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Carta Europea i administració perifèrica de l'Estat. 4670
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B) RGE núm. 1317/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a obertura al públic del conjunt monumental de la Llotja i el Consolat
de Mar. 4671

C) RGE núm. 1359/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promocionar el comerç just. 4671

D) RGE núm. 1410/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus. 4672

E) RGE núm. 1430/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges protegits i públics. 4673

F) RGE núm. 1431/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei del sòl. 4673

G) RGE núm. 1436/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació de les perspectives financeres (PPFF) 2014-2020 (marc
financer plurianual) en la Unió Europea (UE) i en particular la política agrària comuna. 4673

H) RGE núm. 1437/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei d'indult. 4675

I) RGE núm. 1438/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia digital. 4675

J) RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la tasca de les APIMAS als centres docents com
a part important de la comunitat educativa. 4675

K) RGE núm. 1444/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a proposta de bonificació en les tarifes dels serveis portuaris per a
embarcacions tradicionals. 4676

L) RGE núm. 1445/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor de la llibertat d'expressió i contra la repressió. 4677

M) RGE núm. 1484/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a control i eradicació de les serps a Eivissa i Formentera.
4677

N) RGE núm. 1507/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic per carretera. 4678

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 269/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, relativa a fons estructurals a les cooperatives. 4678

B) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 742/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí
i Mayans, relativa a IES Santa Eulària. 4679

C) A la Pregunta RGE núm. 1135/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció perceptors
targeta bàsica. 4679

D) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1264/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  llistes d'espera de residència, centre de dia o ajuda econòmica. 4679

E) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1265/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  llistes d'espera de residència, centre de dia o ajuda econòmica (I). 4679

F) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1269/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  convenis amb els ajuntaments pels centres de dia. 4679

G) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1274/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a places residencials. 4680

H) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1275/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  atenció als menors i joves infractors. 4680

I) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1276/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  convenis de colAlaboració per mesures en medi obert. 4680

J) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 1277/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, relativa a equips de valoració. 4681
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K) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 1279/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzmán, relativa a punts de trobada familiar. 4681

L) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1280/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a  derivació a programes de família. 4681

M) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 1281/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, relativa a convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre. 4682

N) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 1282/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, relativa a cobraments d'endarreriments. 4682

O) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 1283/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, relativa a convenis pels centres de dia. 4682

P) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 1284/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador
i Guzman, relativa a cobrament endarreriments centre de dia. 4682

Q) A la Pregunta RGE núm. 2173/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a flexibilització de
la jornada dels funcionaris (II). 4683

R) A la Pregunta RGE núm. 2174/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a flexibilització de
la jornada dels funcionaris (III). 4683

S) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 2445/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet, relativa a Serra de Tramuntana. 4683

T) A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió RGE núm. 2892/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, relativa a reclamar judicialment el deute pendent del Govern. 4684

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 1471/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del Govern,
davant el Ple de la cambra, sobre les xifres de dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 4684

3.17. INFORMACIÓ

A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears.
4684

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la sostenibilitat
financera de la hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 4684

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 380/13. 4684

D) Substitució d'una paraula a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 1234/13 i 1235/13. 4684

E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 3601/12. 4685

4. INFORMACIONS

A) Substitució a la Comissió de Cultura, Educació i Esports. 4685

B) Cessament de personal eventual. 4685
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 445/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de bon govern i transparència.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i serra.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Pilar Costa i el Sr.
José Ignacio Aguiló.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 960/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a teories neutrals. (BOPIB
núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1106/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a xarxa de fibra òptica a
Menorca. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1109/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fira internacional d'Art
Contemporani ARCO 2013. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1116/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retallades al sistema educatiu.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1117/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a tractament just amb els consells insulars.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1112/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fòrums i meses estratègiques de
producte turístic. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1104/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a serveis per a les dones víctimes de
violència masclista. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1105/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni entre la UIB i el Parc
Bit. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1108/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla integral d'impuls de les
capacitats emprenedores. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1110/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decret de simplificació
documental. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1111/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions conjuntes de promoció
amb Turespaña. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1115/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Iberia i Orizonia. (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1118/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a paper del Govern en la crisi
d'Orizonia. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1107/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat amb el Reial
Automòbil  Club. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1113/13, de
l'Hble. Sra. Diputada maría Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de les exigències
de la Unió Europea en relació amb el Pla de desenvolupament
rural. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1119/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.
(BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1114/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del sector públic
instrumental de les Illes Balears. (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1169/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a gestions del Govern sobre
acomiadaments a empreses del sector turístic. (BOPIB núm. 88,
de 28 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1120/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desnonaments. (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de febrer de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 1022/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a ports esportius.(BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears

amb motiu del 20è aniversari de la declaració de Menorca com
a Reserva de la Biosfera.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de febrer de 2013, aprovà la declaració que es transcriu a
continuació:

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del 20è aniversari de la declaració de

Menorca com a Reserva de la Biosfera

Durant el 2013 es commemora el 20è aniversari de la
declaració de l’illa de Menorca com a Reserva de la Biosfera
per la UNESCO, que el 8 d’octubre de 1993 va aprovar aquest
reconeixement internacional, atès l’alt grau de compatibilitat
entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el
consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i un
paisatge que continuen mantenint una qualitat excepcional.

Aquest equilibri entre l’economia productiva i la protecció
dels espais naturals, en un territori intensament humanitzat,
caracteritza i defineix les actuacions que impulsa Menorca en el
marc del Programa Home i Biosfera (M&B) de la UNESCO.

El Consell Insular de Menorca, responsable institucional i
gestor de la Reserva de la Biosfera, aplica un model de
creixement basat en la sostenibilitat, per tal que les futures
generacions d’habitants de l’illa i també els visitants puguin
gaudir d’aquest equilibri entre l’activitat econòmica i els
recursos naturals.

Entre les actuacions del pla d’acció de la Reserva de la
Biosfera de Menorca, sobresurten el suport a les activitats que
mantenen el paisatge tradicional; la conservació dels
ecosistemes i biòtops per garantir la fauna i la flora autòctones,
amb l’eradicació d’espècies invasores; aprofundir en el
coneixement de la riquesa patrimonial, cultural i natural; definir
estratègies de sostenibilitat a nivell local, de forma que cada
municipi disposa de la seva pròpia Agenda Local 21; una
encertada gestió del litoral i de les platges; i minimitzar
l’impacte de les activitats humanes, amb un adequat tractament
i eliminació de residus sòlids urbans.

Recentment, Menorca ha vist consolidada la seva
participació en el Programa Men & Biosphere en haver estat
nomenada seu mundial de les regions insulars i zones costaneres
declarades Reserva de la Biosfera en l’àmbit del
desenvolupament sostenible.

Per totes aquestes raons, tots els grups parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears subscriuen la següent declaració
institucional:

1r. El Parlament de les Illes Balears expressa el
reconeixement institucional als 20 anys de tasca duita a terme
per Menorca com Reserva de la Biosfera.

2n. Aquest suport va especialment dirigit a la societat
menorquina, que amb encert i esforç al llarg de moltes
generacions, ha sabut definir un model propi de creixement on
l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la
preservació dels espais naturals, l’han fet mereixedor de la
declaració de Reserva de Biosfera.

3r. El Parlament de les Illes Balears manifesta que Menorca
ha de seguir impulsant un model propi de creixement amb
l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la
preservació dels espais naturals, de manera que la declaració de
Reserva de la Biosfera ha de ser un estímul per fomentar el
progrés i el benestar social i econòmic de Menorca.
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4t. El Parlament de les Illes Balears felicita el Consell de
Menorca per haver aconseguit el nomenament com a seu
mundial de les Reserves de Biosfera Illes i Regions Costaneres
en l’àmbit del desenvolupament sostenible; i manifesta que
Menorca ha de ser referència de model turístic sostenible per a
destinacions costaneres i illenques.

5è. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a colAlaborar i participar, de forma
coordinada i conjunta amb el Consell de Menorca, en els actes
i activitats commemoratius del 20è aniversari de la declaració
de Menorca com Reserva de la Biosfera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 1587/12, de funció pública de les administracions de les
Illes Balears.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de febrer de 2013, per 25 vots a favor, 34 en contra i cap
abstenció, no prengué en consideració la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Socialista (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7871/12, relativa a manteniment de la qualitat dels
serveis socials i de les ràtios dels equips multiprofessionals, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a oferir uns serveis de qualitat en les prestacions i els
serveis que ofereixen els serveis socials a les persones usuàries
del sistema."

A la seu del Parlament, 5 de març de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 27 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 3321/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica de
Verge del Toro. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 27 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 3322/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica de
Mateu Orfila (I). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 27 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 3324/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plantilla orgànica de
Mateu Orfila (II). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  415/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a protecció i ampliació del
Parc Nacional de Cabrera. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de
2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 416/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Club Nàutic S'Arenal.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 9406/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a acció urgent per garantir el turisme d'IMSERSO.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 11271/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a obligat acord pel desenvolupament de tot tipus de
nova instalAlació o ampliació del port esportiu a Menorca.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 674/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a polítiques energètiques. (BOPIB núm. 85, de
8 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 28 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 818/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Pla de pesca del jonquillo. (BOPIB núm. 85, de 8 de
febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer de
2013, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
7871/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manteniment de la qualitat dels serveis socials i de les ràtios
dels equips multiprofessionals. (BOPIB núm. 68, de 19
d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7953/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per lluitar
contra l'augment de la pobresa i l'exclusió social. (BOPIB núm.
69, de 26 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre el Pla extraordinari de lluita
contra el frau (RGE núm. 4367/12).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2013, tengué lloc
la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Pressuposts i Finançament, del director de l'Agència
Tributària de les Illes Balears i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre la gestió del deute de la
comunitat autònoma al present exercici 2012 (RGE núm.
5483/12).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2013, tengué lloc
la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Pressuposts i Finançament, del director de l'Agència
Tributària de les Illes Balears i del cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Compareixences del Sr. Conseller de Salut, Família i

Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre les línies
d'actuació i sobre les directrius generals de l'acció de Govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat (RGE
núm. 8318/12 i 8395/12).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de febrer de 2013, tengueren lloc,
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conjuntament, les compareixences del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, qui, acompanyat del director general
del Servei de Salut, del director general de Gestió Econòmica i
Farmàcia, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa, informà
sobre els temes indicats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 8339/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de febrer de 2012, la portaveu del Grup
Parlamentari MÉS retirà l'escrit esmentat, que solAlicitava la
compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social, sobre les prioritats que es marca el nou conseller en
relació amb les polítiques que aplicarà la seva conselleria, per
considerar complimentada la compareixença.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1515/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 445/13, relativa a
política del Govern respecte de la reforma de la Llei del bon
govern i la bona administració. (Mesa de 6 de març de 2013).

Palma, a 6 de març 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
445/13, relativa a política del Govern respecte de la reforma de
la Llei del bon govern i la bona administració, la moció següent.

Política del Govern respecte de la reforma de la Llei del bon
govern i la bona administració

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar el projecte de reforma de la Llei 4/2011,
de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
comissió independent d’un màxim de deu persones d’ampli
reconeixement i prestigi social per tal que, en el termini de tres
mesos, elabori i remeti a la cambra un diagnòstic sobre la
corrupció, les seves causes i manifestacions, així com sobre la
identificació de totes les mesures que es considerin convenients
per frenar-la i sancionar-la. Aquest informe es posarà a
disposició dels grups parlamentaris per tal que puguin adoptar
les iniciatives legislatives que estimin oportunes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el termini de quatre mesos, presenti una llei
integral de transparència i bon govern que doni resposta
contundent a les reivindicacions de la ciutadania sobre
transparència (de totes les administracions públiques i partits
polítics); sobre participació ciutadana; i sobre control dels actes
administratius amb la seva publicació en les pàgines
institucionals de la institució corresponent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, a que
la futura llei de transparència, que actualment es tramita en la
cambra baixa, incorpori a la relació de subjectes obligats a fer
públics els seus pressuposts i moviments econòmics, la Casa de
SM El Rei, els partits polítics, les organitzacions empresarials,
els sindicats i totes les organitzacions, entitats i empreses que
disposin de finançament públic equivalent al 40% almenys dels
seus ingressos.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que tots els alts càrrecs del Govern, sense
excepció, personal eventual, personal de les empreses públiques
i del sector públic instrumental facin públiques en el termini de
15 dies les seves declaracions de renda de l'IRPF així com les
declaracions d'activitats, bens i patrimoni, a la pàgina web del
Govern, fins que una llei integral de transparència o bon govern
reguli el model concret i uniformades que tots els alts càrrecs
tant del Govern com de la resta d'institucions hagin de presentar
i publicar.

Palma, a 4 de març de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1290/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1291/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real, 2. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1292/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real, 3. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1295/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a baixes de
docents. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1296/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a baixes de
docents, 2. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1297/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a baixes de
docents, 3. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1299/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real, 6. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1300/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real, 7. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1301/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real, 8. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1302/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre de
Can Real, 9. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1316/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a avantprojecte
de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1348/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a proveïdors d'IB3. (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1349/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a deute d'IB3. (Mesa de 6 de març
de 2013).

RGE núm. 1353/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a mesures d'estalvi. (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1354/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a pressupost 2012. (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1355/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a Llei 15/2010. (Mesa de 6 de març
de 2013).

RGE núm. 1356/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a consorci sociosanitari de
Mallorca. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1416/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficina de
control pressupostari. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1417/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a funcions del Sr. Josep Parpal. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1418/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a famílies desnonades. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1419/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel M.
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inconstitucionalitat de la Llei de turisme. (Mesa de 6 de març
de 2013).

RGE núm. 1420/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel M.
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a guies turístics. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1421/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració del sector públic. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1422/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
depuradora d'Eivissa. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1423/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
depuradora de Santa Eulàlia. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1424/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
d'ordenació farmacèutica. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1440/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a protecció
i conservació del patrimoni cultural. (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1441/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a protecció
i conservació del patrimoni cultural, 2. (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1442/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a protecció
i conservació del patrimoni cultural, 3. (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a protecció
i conservació del patrimoni cultural. (Mesa de 6 de març de
2013).
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RGE núm. 1447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (I). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (II). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (III). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (IV). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1451/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (V). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1452/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (VI). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1453/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (VII). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1454/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (VIII). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1455/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (IX). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1456/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (X). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1457/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XI). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1458/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XII). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1459/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIII). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1460/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIV). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1461/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XV). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1462/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XVI). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1463/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XVII). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1464/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XVIII). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1465/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIX). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1466/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XX). (Mesa de 6
de març de 2013).

RGE núm. 1467/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XXI). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1468/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost del
tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XXII). (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1472/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (I). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1473/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (II). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1474/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (III). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1475/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (IV). (Mesa de 6 de març de
2013).
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RGE núm. 1476/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (V). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1477/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (VI). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1478/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (VII). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1479/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (VIII). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1480/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (IX). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1481/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (X). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1482/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (XI). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1483/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a CEIP
Miquel Duran i Saurina, d'Inca (XII). (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1488/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (I). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1489/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (II). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1490/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (III). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1491/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (IV). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1492/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (V). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1493/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consorci
de la Serra de Tramuntana (VI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1494/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (I). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1495/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (II). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1496/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (III). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1497/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (IV). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1498/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (V). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1499/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (VI). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1500/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (VII). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1501/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (VIII). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1502/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (IX). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1503/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (X). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (XI). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a farmàcies
amb facturació inferior a 200.000 euros (XII). (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1518/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
aportada a l'EPRTVIB. (Mesa de 6 de març de 2013).
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RGE núm. 1519/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (I). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1520/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (II). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (III). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (IV). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1523/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (V). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (VI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (VII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (VIII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1527/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (IX). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (X). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1529/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (XI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1530/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (XII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1531/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (XIII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1532/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa IBABSA (XIV). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1533/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (I). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1534/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (II). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1535/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (III). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (IV). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1537/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (V). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1538/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (VI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1539/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (VII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1540/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (VIII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (IX). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (X). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1543/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (XI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1544/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (XII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1545/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (XIII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1546/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa FOGAIBA (XIV). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1547/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (I). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1548/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (II). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1549/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (III). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1550/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (IV). (Mesa de 6 de març de 2013).
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RGE núm. 1551/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (V). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1552/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (VI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1553/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (VII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1554/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (VIII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1555/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (IX). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1556/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (X). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1557/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (XI). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1558/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (XII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1559/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (XIII). (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1560/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
de l'empresa SEMILLA (XIV). (Mesa de 6 de març de 2013).

Palma, a 6 de març 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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de Can Real

Per quins motius es va donar la gestió i l'ús del Centre de
Can Real a l'Associació de persones majors de Petra?

Palma, a 25 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de Can Real, 2

Per quins motius es va excloure de la gestió i l'ús del Centre
de Can Real a l'Associació de Verge de Bonany?

Palma, a 25 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de Can Real, 3

Per quins motius ni es va donar a les dues associacions de
persones majors de Petra la gestió i l'ús del Centre de Can Real?

Palma, a 25 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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 d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Baixes de docents

Quantes hores de baixa de docents hi ha hagut dins el primer
trimestre del curs 2012-2013, distingint entre primària,
secundària i formació professional, i per illes?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Baixes de docents, 2

Quin és el temps mitjà de les baixes dels docents del primer
trimestre del curs 2012-2013, distingint entre primària,
secundària i formació professional, i per illes?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Baixes de docents, 3

Quantes hores han fet els interins contractats per cobrir
baixes dins el primer trimestre del curs 2012-2013, distingint
entre primària, secundària i formació professional, i per illes?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de Can Real, 6

Quins són els arguments que ha considerat la Conselleria
perquè el centre de Can Real de Petra, que era de prevenció de
dependència, ara es converteixi en un centre d'oci per a les
persones majors?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de Can Real, 7

Per què no s'ha signat un conveni de cessió amb
l'Ajuntament de Petra, i sí amb una entitat privada del municipi?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centre de Can Real, 8

Des de quan el Govern de les Illes Balears té les
competències en associacions de tercera edat?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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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, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre de Can Real, 9

Si les competències de la tercera edat són del Consell, per
què el Centre de Son Real no s'ha transferit al consell insulars
per incorporar-lo a la xarxa de centres per a les persones majors
que té el consell?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local

L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, inclou un nou article
sobre la intervenció dels municipis de menys de 5.000 habitants
que tenguin un pla econòmicofinancer i que estiguin afectats per
alguna de les circumstàncies previstes. Quins municipis de les
Illes Balears es troben en la circumstància descrita a l'article 61
bis de l'esmentada llei i, per tant, quedarien intervinguts pels
consells insulars?

Palma, a 25 de febrer 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 a l'EPRTVIB la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Proveïdors d'IB3

Quines productores són actualment proveïdores dels mitjans
que gestiona l'Ens de Radiotelevisió de les Illes Balears i per
quins motius tenen els seus contractes vigents?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Deute d'IB3

Quin és el deute amb proveïdors de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, incloent les societats que
gestiona, a data de presentació de la present pregunta?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures d'estalvi

Quines mesures de reducció de despesa s'han portat a terme
des del mes de setembre de 2011 i quin impacte econòmic ha
tingut cadascuna?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressupost 2012

Considera el Govern de les Illes Balears que l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, en el tancament de l'exercici
pressupostari de 2012 va superar en més d'un 3% el pressupost
inicialment establert per aquest organisme?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llei 15/2010

Considera el Govern de les Illes Balears que l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears va incomplir l'article 17,5 de
la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'EPRTVIB, a l'exercici
pressupostari 2012?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 escrita.

Consorci sociosanitari de Mallorca

Quines residències de persones majors estan sense acabar
d'entre les impulsades pel Consorci sociosanitari de Mallorca,
a la legislatura 2003-2007?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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 escrita.

Oficina de control pressupostari

Quina és la retribució econòmica cobrada pel Sr. Joaquín
García, responsable de l'Oficina de control pressupostari,
desglossada per conceptes i pels anys 2011 i 2012?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcions del Sr. Josep Parpal

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, quines són
les funcions que desenvolupa el Sr. Josep Coll Parpal a l'IBD?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Famílies desnonades

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, ens pot
donar més informació sobre com s'articularà la partida
pressupostària de 500.000 euros del Consell de Mallorca
destinada a les famílies desnonades?

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Inconstitucionalitat de la Llei de turisme

S'ha constituït una comissió bilateral entre el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat per tal d'estudiar
conjuntament la possible inconstitucionalitat d'una sèrie
d'articles de la Llei de turisme de les Illes Balears?

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Guies turístics

Convocarà la Conselleria de Turisme i Esports enguany
proves per habilitar nous guies turístics a Mallorca?
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Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Isabel María Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reestructuració del sector públic

Quines empreses privades han ajudat a l'estudi de la
reestructuració del sector públic segons manifestà el conseller
de Presidència en el Ple de dia 26 de febrer de 2013?

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova depuradora d'Eivissa

En quin estat es troba la construcció de la nova depuradora
d'Eivissa?

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova depuradora de santa Eulàlia

En quin estat es troba la construcció de la nova depuradora
de santa Eulàlia?

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llei d'ordenació farmacèutica

Ha començat a estudiar la Conselleria de salut en aquesta
legislatura la modificació de la Llei d'ordenació farmacèutica?

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Protecció i conservació del patrimoni cultural

Quin nivell d'execució de l'epígraf "Tema Prioritari 4.58:
Protecció i conservació del patrimoni cultural" del Programa
Operatiu FEDER 2007-2013 preveu el Govern per al final de
l'exercici de 2013 i del conjunt del programa?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Protecció i conservació del patrimoni cultural, 2

Quines inversions ha promogut el Govern de les Illes
Balears en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013
per a les Illes Balears, en l'epígraf "Tema Prioritari 4.58:
Protecció i conservació del patrimoni cultural" durant l'any
2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Protecció i conservació del patrimoni cultural, 3

Quines inversions ha promogut o té intenció de promoure el
Govern de les Illes Balears en el marc del Programa Operatiu
FEDER 2007-2013 per a les Illes Balears, en l'epígraf "Tema
Prioritari 4.58: Protecció i conservació del patrimoni cultural"
durant l'any 2013?

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

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 d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Protecció i conservació del patrimoni cultural

Quines inversions ha instat la Conselleria d'Educació i
Cultura que promogués el Govern de les Illes Balears en el marc
del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 per a les Illes
Balears, en l'epígraf "Tema Prioritari 4.58: Protecció i
conservació del patrimoni cultural" durant els anys 2012 i 2013?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (I)

Quina despesa econòmica ha tengut Atenció Primària de
Mallorca, en concepte de substitucions, desglossat en metges de
família, pediatres, personal d'infermeria i d'altres professionals,
l'any 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (II)

Quina despesa econòmica ha tengut Atenció Primària de
Mallorca, en concepte de substitucions, desglossat en metges de
família, pediatres, personal d'infermeria i d'altres professionals,
l'any 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (III)

Quina despesa econòmica ha tengut Atenció Primària de
Mallorca, en concepte de substitucions, desglossat en metges de
família, pediatres, personal d'infermeria i d'altres professionals,
l'any 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (IV)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores s'han
contractat, de metges de família, en concepte d'atenció
continuada, des que els centres de salut tanquen a les 17,30 h
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (V)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores s'han
contractat, de pediatre, en concepte d'atenció continuada, des
que els centres de salut tanquen a les 17,30 h fins a dia 28 de
febrer de 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (VI)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores s'han
contractat, de personal d'infermeria, en concepte d'atenció
continuada, des que els centres de salut tanquen a les 17,30 h
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (VII)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores s'han
contractat, d'altre tipus de personal, en concepte d'atenció
continuada, des que els centres de salut tanquen a les 17,30 h
fins a dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (VIII)

A Atenció Primària de Mallorca, quin cost econòmic per
hores de contractació de metges de família, ha suposat el
tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia 28 de
febrer de 2013, a cost d'atenció continuada?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (IX)

A Atenció Primària de Mallorca, quin cost econòmic per
hores de contractació de pediatres, ha suposat el tancament dels
centres de salut a les 17,30 h fins a dia 28 de febrer de 2013, a
cost d'atenció continuada?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (X)

A Atenció Primària de Mallorca, quin cost econòmic per
hores de contractació de personal d'infermeria, ha suposat el
tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia 28 de
febrer de 2013, a cost d'atenció continuada?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XI)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores més s'han
contractat de metges de família, des que els centres de salut
tanquen a les 17,30 h fins a dia 28 de febrer de 2013, als SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XII)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores més s'han
contractat de pediatres, des que els centres de salut tanquen a les
17,30 h fins a dia 28 de febrer de 2013, als SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIII)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores més s'han
contractat de personal d'infermeria, des que els centres de salut
tanquen a les 17,30 h fins a dia 28 de febrer de 2013, als SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIV)

A Atenció Primària de Mallorca, quantes hores més s'han
contractat d'altre tipus de personal, des que els centres de salut
tanquen a les 17,30 h fins a dia 28 de febrer de 2013, als SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XV)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de metges de família ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia
28 de febrer de 2013, a cost preu SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XVI)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de pediatres ha suposat el
tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia 28 de
febrer de 2013, a cost preu SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XVII)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de personal d'infermeria ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia
28 de febrer de 2013, a cost preu SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XVIII)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació d'altres professionals ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia
28 de febrer de 2013, a cost preu SUAP?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIX)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de metges de família ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia
28 de febrer de 2013, a cost preu reforç?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XX)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de pediatres ha suposat el
tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia 28 de
febrer de 2013, a cost preu reforç?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XXI)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació de personal d'infermeria ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia
28 de febrer de 2013, a cost preu reforç?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost del tancament dels centres de salut a les 17,30 h (XIX)

Als SUAP d'Atenció Primària de Mallorca, quin cost
econòmic per hores de contractació d'altres professionals ha
suposat el tancament dels centres de salut a les 17,30 h fins a dia
28 de febrer de 2013, a cost preu reforç?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (I)

El colAlegi públic Miquel Durán i Saurina té greus
deficiències estructurals, goteres, humitats, cruis i altres danys,
així com un deteriorament ràpid i progressiu de l'edifici i de les
instalAlacions. S'hi té previst fer una intervenció integral per tal
de donar una solució urgent i definitiva a aquest problema?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (II)

El colAlegi públic Miquel Durán i Saurina fretura d'un
sistema de calefacció adient, necessitat que s'atenua amb
radiadors i aparells d'aire condicionat. Es té previst instalAlar-hi,
per tal que els nins a l'hivern no pateixin fred, un sistema de
calefacció adequat?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (III)

El colAlegi públic Miquel Durán i Saurina no disposa d'aigua
calenta, la qual cosa és inconcebible en un país civilitzat. Es té
previst arreglar aquesta mancança?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (IV)

Al colAlegi públic Miquel Durán i Saurina les zones comunes
i de pas a les aules estan exposades als vents i, en alguns casos,
a les pluges. És té previst donar una solució a aquest problema
que afecta, sobretot, els infants, però també la conservació de
l'edifici?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (V)

Es té previst dotar l'escola Miquel Durán d'un conserge que
tengui cura del manteniment més urgent i elemental de les
instalAlacions, així com de les tasques de vigilància del recinte,
entrada, alarma (ara mateix sense funcionar) i totes les funcions
que li siguin pròpies?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (VI)

Quan es tenen previst pagar les ajudes als llibres al CEIP
Miquel Durán i Saurina, d'Inca, corresponents als anys 2011 i
2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (VII)

Quan es tenen previst pagar les ajudes de menjador al CEIP
Miquel Durán i Saurina, d'Inca, corresponents als anys 2011 i
2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (VIII)

Quan es tenen previst pagar les ajudes al transport escolar al
CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca, corresponents als anys
2011 i 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (IX)

Quan es tenen previst pagar els programes de reutilització de
llibres al CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca, corresponents
als anys 2011 i 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (X)

Quan es té previst pagar el programa Escoles viatgeres al
CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca, corresponents a l'any
2011?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (XI)

Quan es té previst pagar el conveni de millora de la
biblioteca al CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca,
corresponents a l'any 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca (XII)

Quan es tenen previst pagar el Pla de millora i el programa
d'èxit escolar al CEIP Miquel Durán i Saurina, d'Inca,
corresponents als anys 2011 i 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (I)

Quins contactes o colAlaboracions amb municipis de la Serra
de Tramuntana per articular la seva participació en el Consorci
de la Serra de Tramuntana s'han fet per part del Govern?
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Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (II)

Com s'ha establert la coordinació i les sinèrgies entre les
diferents entitats locals de la Serra de Tramuntana per articular
la seva participació en el Consorci de la Serra de Tramuntana?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Presidència del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (III)

Quines actuacions s'han dut a terme a la Serra de
Tramuntana que permetin compatibilitzar el gaudi de l'ús públic
del territori amb el legítim ús privat que tenen els propietaris?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Consorci de la Serra de Tramuntana (IV)

Quines iniciatives s'han dut a terme a la Serra de
Tramuntana per potenciar la seva imatge turística?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Consorci de la Serra de Tramuntana (V)

A quins esdeveniments esportius que es realitzen dins la
Serra de Tramuntana s'ha donat suport per part del Govern?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Consorci de la Serra de Tramuntana (VI)

Quines mesures de suport a la indústria agrícola i ramadera
s'han dut a terme per part del Govern a la Serra de Tramuntana?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (I)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
la Salut durant l'any 2007?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (II)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
la Salut durant l'any 2008?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (III)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
la Salut durant l'any 2009?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (IV)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
la Salut durant l'any 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (V)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
la Salut durant l'any 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (VI)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
la Salut durant l'any 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (VII)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear
de la Salut durant l'any 2007?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (VIII)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear
de la Salut durant l'any 2008?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (IX)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear
de la Salut durant l'any 2009?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (X)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear
de la Salut durant l'any 2010?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (XI)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear
de la Salut durant l'any 2011?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Farmàcies amb facturació inferior a 200.000 euros (XII)

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear
de la Salut durant l'any 2012?

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 Vicepresidència Econòmica del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quantitat aportada a l'EPRTVIB

Quina quantitat s'ha aportat a l'EPRTVIB el mes de
desembre a part del pressupost propi de l'ens?

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (I)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (II)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (III)

Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (IV)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (V)

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (VI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (VII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juliol de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Contractes de l'empresa IBABSA (VIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de agost de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (IX)

Relació de contractes menors subscrits el mes de setembre
de 2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (X)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'octubre de
2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (XI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (XII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (XIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de l'empresa IBABSA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa IBABSA (XIV)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'empresa IBABSA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (I)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (II)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (III)

Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (IV)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (V)

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (VI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (VII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juliol de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (VIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de agost de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

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

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (IX)

Relació de contractes menors subscrits el mes de setembre
de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (X)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'octubre de
2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (XI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (XII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa FOGAIBA (XIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Contractes de l'empresa FOGAIBA (XIV)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'empresa FOGAIBA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (I)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (II)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (III)

Relació de contractes menors subscrits el mes de març de
2012 de l'empresa SEMILLA.

Palma, a 4 de març 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 a la Conselleria d'Agricultura del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (IV)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'abril de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (V)

Relació de contractes menors subscrits el mes de maig de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (VI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juny de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

DR)
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 del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (VII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de juliol de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
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 del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (VIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de agost de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (IX)

Relació de contractes menors subscrits el mes de setembre
de 2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (X)

Relació de contractes menors subscrits el mes d'octubre de
2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (XI)

Relació de contractes menors subscrits el mes de novembre
de 2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (XII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de desembre
de 2012 de l'empresa SEMILLA.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DY)
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 del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Contractes de l'empresa SEMILLA (XIII)

Relació de contractes menors subscrits el mes de gener de
2013 de l'empresa SEMILLA.

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

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

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

Contractes de l'empresa SEMILLA (XIV)

Relació de contractes menors subscrits el mes de febrer de
2013 de l'empresa SEMILLA.

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1582/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a avantprojecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local. (Mesa
de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la
imatge turística de les Illes Balears. (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la imatge
turística de les Illes Balears. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1838/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació professional dual. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1839/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
campanya "Empresa segura". (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1840/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
reestructuració del parc mòbil. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1841/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ITB de Berlín. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1842/13, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
biennal de l'Aeroport d'Eivissa. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1843/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convenis entre Ports de les Illes Balears i els ajuntaments de
Ses Salines i Capdepera. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1844/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis destinats a
emergències. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1845/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a preparació dels professors en aplicació del nou decret de
tractament de llengües. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1846/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació de les mesures relatives al Pla de pagament de
proveïdors. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1847/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ofertes de
feina i atur. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1848/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estand propi
d'Eivissa i Formentera en fires turístiques. (Mesa de 6 de març
de 2013).

RGE núm. 1849/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Fira de Berlín. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1850/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma
local. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1852/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a creació de conflictes. (Mesa de 6 de març de 2013).

Palma, a 6 de març 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local

Quina valoració fa el Govern de l'avantprojecte de llei de
racionalització i sostenibilitat de l'administració local?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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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.

La imatge turística de les Illes Balears

Com valora el Sr. Conseller de Turisme i Esports el
perjudici que provoca a la imatge turística de les Illes Balears la
política ambiental del Govern?

Palma, a 6 de març de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Imatge turística de les Illes Balears

Com valor el Sr. President el perjudici que provoca a la
imatge turística de les Illes Balears la política ambiental del
Govern?

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

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.

Formació professional dual

Quines passes ha dut a terme el Govern per implantar la
formació professional dual en els centres educatius de les Illes
Balears?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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

Campanya "Empresa segura"

En què consisteix la nova campanya posada en marxa pel
Govern de les Illes Balears per a la prevenció de riscs laborals
denominada "Empresa segura"?

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

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.

Pla de reestructuració del parc mòbil

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre el Pla de reestructuració del seu parc mòbil?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

ITB de Berlín

Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports
l'assistència a la ITB de Berlín que va tenir lloc la setmana
passada?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla biennal de l'Aeroport d'Eivissa

Pot explicar-nos el conseller de Turisme el contingut del Pla
biennal de l'Aeroport d'Eivissa, aprovat recentment pel Comitè
de Desenvolupament de Rutes d'Eivissa-Formentera?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.

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.

Convenis entre Ports de les Illes Balears i els ajuntaments de
Ses Salines i Capdepera

Què suposen els convenis de colAlaboració entre Ports de les
Illes Balears i els ajuntaments de Ses Salines i Capdepera?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis destinats a
emergències

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la política d'idoneïtat en l'adquisició de béns i serveis
destinats a les emergències, que està duent a terme el Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preparació dels professors en aplicació del nou decret de
tractament de llengües

Quin és el pla que durà a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per preparar els professors en aplicació
del nou decret de tractament de llengües?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Manuel J, Monerris i Barberá.

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

Aplicació de les mesures relatives al Pla de pagament de
proveïdors

En quina mesura s'aplicaran pel Govern de les Illes Balears
les previsions contingudes en el Reial Decret Llei 4/2013,
relatives al Pla de pagament a proveïdors?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.

Ofertes de feina i atur

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, si mai com
ara no hi havia hagut tantes ofertes de feina en el SOIB, per què
encara hi ha més de 93.000 aturats a les Illes Balears?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estand propi d'Eivissa i Formentera a fires turístiques

Té previst la Conselleria de Turisme i Esports iniciar en
algun moment una colAlaboració econòmica amb els consells
insulars d'Eivissa i de Formentera per tal que aquests puguin
mantenir un estand propi a les properes fires turístiques?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fira de Berlín

Sr. Conseller de Turisme, com valora la presentació de les
"Illes Balears" a la fira de Berlín?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Inversions estatutàries

Sr. Vicepresident, quina estratègia té prevista el Govern per
recuperar els diners que ha deixat d'ingressar en matèria
d'inversions estatutàries?

Palma, a 5 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reforma local

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, en què
beneficiarà els municipis de les Illes la reforma local impulsada
pel Govern Rajoy?

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

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.

Creació de conflictes

Sr. President del Govern, creu que en un moment de crisi tan
compleza com la que vivim és adequat que el seu govern es
dediqui a crear conflictes lingüístics entre la ciutadania?

Palma, a 5 de març de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1329/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a modificació del Reglament del Parlament per a una major
transparència i participació. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1412/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a seguretat en el Camí de Cavalls. (Mesa de 6 de març
de 2013).

Palma, a 6 de març 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Modificació del Reglament del Parlament per a una major
transparència i participació.

Les demandes de més participació dels ciutadans a les
institucions, i d’una major i millor democràcia participativa són
demandes cada vegada més expressades per amplis colAlectius
ciutadans. De la mateixa manera, cada vegada són més presents
les exigències de major transparència en les variacions
patrimonials dels càrrecs públics, i d’una major dedicació dels
polítics a la seva tasca institucional.

Altres institucions s’han adaptat a aquesta exigència
ciutadana i han modificat els seus reglaments per poder donar
cobertura a aquestes demandes socials i ciutadanes. Així per
exemple els diputats i les diputades de les Corts de l’Estat
espanyol i els membres del Senat han de fer públics els seus
béns patrimonials i aquelles activitats econòmiques que els
proporcionin ingressos econòmics. Altres institucions més
properes als ciutadans com els ajuntaments i els consells, ja
tenen fórmules arbitrades per poder donar veu a la ciutadania a
través dels reglaments de participació.

El Parlament de les Illes Balears no pot estar al marge
d’aquestes demandes i ha de fer els canvis necessaris per poder
ser un referent dinàmic i proper a les demandes polítiques dels
ciutadans que representa.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el si de la
Comissió de Reglament una ponència per tal d’estudiar i
proposar un text amb les modificacions adients per adaptar el
Reglament de la cambra en el sentit:

1. De facilitar i regular la participació dels ciutadans en el
plenari i en les comissions a través de les entitats socials
legalment constituïdes a la comunitat autònoma.

2. De modificar l’article 16 del Reglament amb l’objectiu que
les retribucions que percebi un diputat o una diputada en
dedicació plena no sigui compatible amb cap altra retribució
professional. Que el cobrament d’una retribució plena suposi la
dedicació exclusiva al Parlament.

3. D'establir un mínim i un màxim de parlamentaris o
parlamentaries que puguin percebre la retribució exclusiva per
grup parlamentari, que asseguri, en tot cas, que es tendran en
compte les especials circumstàncies dels diputats i les diputades
de Menorca, Eivissa i Formentera.

4. Que la declaració dels béns patrimonials i d’aquelles
activitats que els proporcionin o pugin proporcionar ingressos
econòmics, i que actualment estan obligats a dipositar en poder
de l’Oficialia Major de la cambra, tengui caràcter públic i sigui

objecte de publicació en el butlletí oficial del Parlament i a la
web de la institució.

Palma, a 20 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Seguretat en el Camí de Cavalls

La Conselleria d'Administracions Públiques és l'òrgan de
l'Administració de la comunitat autònoma dels Illes Balears que
té atribuïdes les competències en matèria d'emergències i de
protecció civil mitjançant la Direcció General d'Interior,
Emergències i Justícia, tal com estableix l'article 2.7.b) del
Decret 12/2011 del president del Govern dels Illes Balears.

Entre les competències atribuïdes a la Conselleria
d'Administracions Públiques en matèria d'emergències, podem
destacar tant la d'assegurar la coordinació adequada de les
intervencions en les emergències, d'acord amb l'article 23 de la
Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les
Illes Balears, així com la de la de gestió d'emergències de la
Illes Balears, la de coordinar l'actuació dels diferents serveis i
promoure formes de colAlaboració entre les administracions per
a la prestació associada dels diferents serveis, en virtut de la
Llei 3/2006, de 30 de març.

En relació amb les emergències susceptibles de produir-se
a l'illa de Menorca, últimament estan adquirint especial
importància les produïdes en el conegut com "Camí de Cavalls",
per causa de les dificultats que presenta el terreny, entre d'altres.

Aquest camí té un recorregut de 185 km que fa la volta a
l'illa pel seu litoral i constitueix un element de valor paisatgístic
per a Menorca, la qual cosa fa que cada vegada sigui més
transitat per residents i visitants.

En aquest camí, que suposa un important interès patrimonial
per a l'illa, per la seva fisonomia, es fa necessari que
l'esmentada conselleria, competent en la coordinació
d'emergències, i el mateix Consell Insular de Menorca, com a
titular del dret real de la servitud de pas, colAlaborin per
potenciar la seguretat del Camí de Cavalls.

En aquest sentit ambdues administracions han subscrit un
conveni de colAlaboració per a l'assessorament tècnic en matèria
d'emergències, amb l'objectiu de prevenir incidents susceptibles
de produir-se a l'esmentat camí.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
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Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears constata la importància de la
colAlaboració entre el Govern dels Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca perquè el Camí de Cavalls de Menorca
compti amb mesures de seguretat, atès l'interès que té aquest
camí per a la població i els visitants, i insta el Govern dels Illes
Balears i al Consell Insular de Menorca a elaborar un pla de
seguretat del Camí de Cavalls en el termini d'un any des de la
signatura del conveni entre les dues administracions

Palma, a 27 de febrer de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1298/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Carta Europea i administració perifèrica de l'Estat, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1317/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a obertura al públic del conjunt monumental de la Llotja i el
Consolat de Mar, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1359/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a promocionar el comerç just, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1410/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1430/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a habitatges protegits i públics, amb tramitació davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1431/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Llei del sòl, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de març de
2013).

RGE núm. 1436/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a negociació de les perspectives financeres (PPFF)
2014-2020 (marc financer plurianual) en la Unió Europea
(UE) i en particular la política agrària comuna, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 6 de
març de 2013).

RGE núm. 1437/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació de la Llei d'indult, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1438/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a economia digital, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1439/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la tasca de les APIMAS als centres
docents com a part important de la comunitat educativa, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1444/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a proposta de bonificació en les tarifes dels serveis portuaris
per a embarcacions tradicionals, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
6 de març de 2013).

RGE núm. 1445/13, del Grup Parlamentari MÉS, a favor
de la llibertat d'expressió i contra la repressió, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1484/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a control i eradicació de les serps a Eivissa i
Formentera, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de març de 2013).

RGE núm. 1507/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport públic per carretera, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 6 de març de 2013).

Palma, a 6 de març 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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Carta Europea i administració perifèrica de l'Estat

El Consell de Ministres del Consell d’Europa va emetre dia
24 d’octubre de 2012 la Recomanació CM/RecChL(2012)6
sobre l’aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals
o Minoritàries a Espanya, en què es detallen un conjunt de
recomanacions a l’Estat espanyol de cara al compliment de la
Carta. El Consell de Ministres ha fet aquestes recomanacions
tenint en compte l’informe fet per un comitè d’experts
independents que controla el compliment de la Carta.

El Consell d’Europa recomana que l’Estat espanyol prengui
en consideració el conjunt de les observacions i recomanacions
del Comitè d’experts i, de manera prioritària, les següents:

1. Que modifiqui el marc normatiu per garantir que en els
processos judicials, penals, civils i administratius es pugui
atendre en les llengües cooficials a demanda d’una de les parts.

2. Que prengui les mesures jurídiques i pràctiques
necessàries per garantir que una proporció adequada del
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personal judicial de les comunitats autònomes tingui un domini
suficient de les llengües d’aquella comunitat.

3. Que revisi l’organització de la selecció i de la formació
del personal dels serveis de l’administració de l’Estat per tal de
vetllar que una proporció adequada del personal de les
comunitats autònomes tingui un domini suficient de les llengües
d’aquella comunitat.

4. Que asseguri la presència de totes les llengües regionals
o minoritàries en els serveis públics de l’Estat.

5. Que asseguri la presència de totes les llengües regionals
o minoritàries en l’oferta dels serveis de sanitat.

La Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries
és la convenció del Consell d’Europa per a la protecció i la
promoció de les llengües utilitzades per les minories nacionals.
A Espanya la Carta va entrar en vigor l’any 2001.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta les
següents propostes de resolució:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a complir amb el que estableix la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a vetllar per la presència de la llengua catalana en els serveis
públics de l'administració perifèrica de l'Estat ubicats a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a assegurar que el personal de l’administració de l’Estat a les
Illes Balears tengui un domini suficient de la llengua catalana
per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants.

Palma, a 26 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Obertura al públic del conjunt monumental de La Llotja i el
Consolat de Mar.

Posar a disposició dels ciutadans el patrimoni cultural de les
Illes Balears és una obligació de les institucions democràtiques
i una oportunitat per actuar sobre la desestacionalització de la
temporada turística i satisfer les exigències d’una mena de
visitants que interessa atreure.

Si calen iniciatives per facilitar la visita del patrimoni
cultural privat, les que impliquin l’accés al patrimoni cultural de
titularitat pública, són ineludibles.

En aquest sentit, l’exemple de la Llotja de Mercaders de
Palma, obra de Guillem Sagrera, resulta feridor. Comptam amb

un edifici magnífic, considerat pacíficament un dels més
importants del gòtic civil, amb escultura també de molt de
mèrit, i, tot i que les Illes Balears som una potència turística
mundial, el tenim tancat, tret que s’usi com a local
d’exposicions.

La vàlua i la personalitat de la Llotja no requereix
d’aportacions addicionals per ser digna de visita, les seves
columnes-palmera han estat objecte d’elogi universal. Després
de la darrera restauració, també hauria de ser possible l’accés al
terrat, d’un atractiu indiscutible, sempre complint els
requeriments de seguretat, física i patrimonial, escaients.

I no és només La Llotja, sinó tot el conjunt monumental que
forma amb el Consolat de Mar, capella gòtica, porta del Moll,
... 

El Consolat és la seu de la Presidència del Govern, però avui
tots els països democràtics obrin les seves institucions a visites
populars: estam obligats a enginyar fórmules, no per permetre
la visita del Consolat, sinó per promoure-la.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat de
la comissió la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar els acords escaients a fi d’obrir al públic La
Llotja de Mercaders de Palma durant tot l’any, regulant l’accés,
el més ampli possible, a les dependències d’interès patrimonial
del Consolat de la Mar.

Palma, a 25 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Promocionar el Comerç Just

El Comerç Just té com a objectiu principal contribuir al
desenvolupament sostenible i a la sobirania alimentària
combinant el benestar econòmic i la justícia social, amb la
finalitat de crear una consciència crítica envers les relacions
amb els països del Sud i solidària amb aquests. Engloba tot el
cicle d’un producte, des de la seva producció fins a la seva
comercialització Els guanys van directament als productors
sense intermediaris. Els productes es realitzen amb condicions
laborals dignes pels treballadors i treballadores, tot garantint que
no hi ha treball infantil.

L’any 2000 diverses ONG de la localitat anglesa de Gartang
es van unir per introduir productes de Comerç Just en el consum
i les compres de les administracions, comerços, empreses, així



4672 BOPIB núm. 89 -  8 de març de 2013

com per fomentar i facilitar el consum de productes de comerç
just per part de la ciutadania en general. Aquesta iniciativa
coneguda com “Ciutats Justes”, s’ha reproduït a diferents llosc
del món, i ja són 500 ciutats, entre elles Palma, les que s’hi han
afegit. Es tracta, a més a més, d’una iniciativa que té el suport
de la Comissió Europea.

A les Illes Balears hi ha una xarxa d’entitats que treballen
activament des de fa anys per donar suport a la comercialització
dels productes del comerç just a les Illes Balears. Ho fan en
diferents vessants des de campanyes de sensibilització, a la
distribució dels productes i a la mateixa venda.

Una de les característiques del Comerç Just ha de ser la
sostenibilitat i reduir al menor impacte possible la petjada
ecològica, amb aquestes dues premisses els productes de comerç
just es complementen amb els productes locals, especialment
aquells que es produeixin de forma ecològica i són distribuïts
directament pels productors.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat
parlamentari aquesta

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears valora molt positivament
la feina que fan les ONG de la comunitat autònoma en la seva
promoció del Comerç Just, i insta al Govern de les Illes Balears
a continuar donant suport a les diferents iniciatives que
presentin les ONG per promocionar el Comerç Just.

2. El Parlament de les Illes Balears anima tots els municipis
que s’adhereixin al Programa “Ciutats Justes” per fomentar el
Comerç Just i el comerç responsable.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a introduir productes de comerç just en la compra
pública de l’administració per exemple cafè, sucre, ...

Palma, a 26 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Per la rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus

El Teatre Principal d'Inca és un edifici emblemàtic de la
ciutat que enguany compleix el seu centenari (1913) projectat
per Guillem Reynés Font i modificat en profunditat per
Francesc Casas l'any 1945. N’és propietari la Fundació Teatre
Principal d'Inca, que està integrada per tres administracions
públiques: Ajuntament d'Inca, Consell de Mallorca i Govern de
les Illes Balears. L'edifici, actualment tancat i sense ús, està

inclòs en el Catàleg municipal d’elements d’interès artístic,
històric, ambiental i patrimoni arquitectònic.

Després d'anys d'inacció, i tot i que enguany el Govern ha
retirat la previsió pressupostària en favor del Teatre, i el Govern
de l’Estat nega la seva participació en el projecte de restauració,
sembla que l'Ajuntament d'Inca i la Fundació Teatre Principal
d'Inca tenen intenció d'afrontar-ne la rehabilitació. L’obra, tal
com proposà l'any 2010 l'aleshores consellera del Govern de les
Illes Balears, Francesca Vives, és susceptible d’accedir al
cofinançament dels FEDER.

L’any 2010 es frustrà la signatura d’un conveni per
comprometre els fons FEDER davant la impossibilitat
municipal d’afrontar el 50% de la inversió i encara menys de
bestreure la totalitat del pressupost, com exigeix la mecànica del
fons. Això no obstant, aquesta possibilitat encara és a l’abast.
D'acord amb l'Informe anual, de 2011, d'Execució del Programa
Operatiu FEDER 2007-2013 per a les Illes Balears, el darrer
disponible, encara existia partida en l'epígraf "Tema Prioritari
4.58: Protecció i conservació del patrimoni cultural".

Aquesta línia té com a finalitat el cofinançament europeu
fins al 50% per a aquelles actuacions que tenguin com a finalitat
la protecció, la rehabilitació, la conservació del patrimoni
cultural que promogui la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Dels 13,6 milions d’euros del programa (6,8 de
finançament FEDER), només se n’havien compromès 4,9 a
finals de 2011. El Pla acaba enguany i els diners s’han d’haver
gastat abans de novembre 2015.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar un conveni de colAlaboració amb
l'Ajuntament d'Inca i la Fundació Teatre Principal d'Inca a fi de
d’incloure la rehabilitació del Teatre Principal d’Inca en el
Programa Operatiu FEDER 2007-2013.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.



BOPIB núm. 89 -  8 de març de 2013 4673

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Habitatges protegits i públics

L’empresa pública Ibavi té com a finalitats la promoció dels
habitatges protegits i públics del Govern i la gestió del parc
d’habitatges propis.

La situació de precarietat de moltes de famílies afectades
pels  desnonaments hipotecaris es veu agreujada per la
inexistència d’un parc públic d'habitatges que es puguin oferir
en règim de lloguer social.

El Govern ha rebutjat les esmenes als pressuposts per ajudar
les famílies desnonades a pagar el lloguer d’un habitatge digne
i manté aturada l’activitat d’una empresa com l’Ibavi
acomiadant treballadors molt eficaços al mateix temps que es
contracten a dit familiars d’alts càrrecs del Govern i es paguen
elevats complements a treballadors addictes.

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 habilitar una partida suficient, gestionada per
l’Ibavi, per ajudar al lloguer social de famílies desnonades per
no poder fer front a les quotes hipotecàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir els pisos, de la promoció de Manuel
Azaña, reformats per arxiu a la situació i ús que legalment
correspon, que és la que figura a la seva qualificació definitiva
com HPO.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adjudicar, amb un procediment obert i
transparent, les promocions acabades de Capdepera, Palma i
Ferreries, en règim de lloguer social.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Llei del sòl

El govern ha presentat un esborrany de llei reguladora de
l’ordenació i ús del sòl i l’ha sotmès a informació pública.

El document esmentat no incorpora la regulació del sòl
classificat com a rústic per la qual cosa és un projecte incomplet
d’ordenació del sòl.

En conseqüència 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 formular i presentar una llei del sòl autonòmica que
reguli de forma integral l’ordenació i l'ús de tot tipus de sòls de
les nostres Illes.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Negociació de les Perspectives Financeres (PPFF) 2014 - 2020
(Marc Financer Plurianual) en la Unió Europea (UE), i en
particular la Política Agrària Comuna

Exposició de motius

El debat sobre el futur del pressupost de la Unió Europea
(UE) durant els anys 2014-2020, les anomenades Perspectives
Financeres (PPFF), tant en relació amb la seva grandària i
estructura (Marc Financer Plurianual 2014-2020), com sobre les
seves modalitats de treball (Acord Interinstitucional) i sobre el
seu finançament (recursos propis) és absolutament crucial per
al futur del projecte europeu i dels seus ciutadans.

Aquest debat no pot desconnectar-se del debat sobre la
política econòmica adequada que la UE en el seu conjunt
necessita per sortir de la crisi, lliurar-se del fals fonamentalisme
de l'austeritat, tornar a créixer i crear ocupació i aconseguir els
objectius de l'Estratègia Europa 2020.

El Grup Parlamentari Socialista està preocupat davant
l'evidència que els efectes de la crisi econòmica destrueixen els
entramats bàsics de la nostra societat.

A escala europea, en el conjunt de la Unió, la inversió ve
caient des de 1992, tendència que s'ha agreujat des de l'inici de
la crisi (2,8% del PIB el 2009 enfront de 2,3% el 2011). Aquesta
tendència ha de revertir-se amb la finalitat de retornar el rumb
a l'economia de la UE i apostar d'una vegada per sempre pel
creixement econòmic basat en els sectors capaços de garantir
ocupació estable i de qualitat, un model de creixement que
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pugui donar suport el model de benestar europeu, el Model
Social Europeu, i un futur de prosperitat i justícia social.

En aquest sentit, el pressupost de la UE pot i ha de ser un
important instrument de política anticíclica. Retallar en aquest
moment el pressupost de la UE provocaria una disminució
dràstica de la despesa pública en molts estats membres,
contribuint a aprofundir la crisi i a retardar la seva superació.

Des del PSOE creiem que el pressupost de la UE ha de ser
una eina per coordinar i millorar els esforços nacionals i
catalitzar des d'Europa inversions orientades al futur, en capital
humà i educació, a favor d'una societat basada en el
coneixement, a favor de les infraestructures, la recerca, la
innovació, les PIME i les noves tecnologies verdes. Els estats
membres no poden aconseguir per si sols aquests objectius, com
hem comprovat en els últims anys no només de profunda crisi
sinó també, per exemple, després del demostrat fracàs de
l'anomenada Estratègia de Lisboa 2000-2010 durant una etapa
de clar creixement econòmic.

Europa no pot tornar fracassar en aquest objectiu perquè
això descavalcaria definitivament a la Unió del lideratge global
com la societat més desenvolupada i amb més benestar social,
cohesionada, i capaç de generar ocupació d'alta qualitat.

Per aquesta raó ni la Unió en el seu conjunt ni molt menys
Espanya poden permetre's el luxe de perdre el debat sobre el
pressupost de la UE per al període 2014-2020 per aconseguir
que aquestes noves Perspectives Financeres contribueixin a
aconseguir un enfortiment de la governança econòmica europea
i la realització de l'estratègia UE-2020 per a un creixement
intelAligent, sostenible i integrador.

Estem convençuts que el Govern espanyol, en el marc del
procés de revisió de les Perspectives Financeres de la Unió
Europa, de reforma del sistema de recursos propis i de les
reformes de les polítiques de cohesió i agrària comuna, i ara
més que mai després del fracàs i la falta d'acord del Consell
Europeu extraordinari del passat 22 i 23 de novembre de 2012
que va debatre de manera monogràfica aquesta qüestió, ha de
seguir els objectius que desenvolupem a continuació per definir
i tancar l'estratègia de negociació i aconseguir una entenimentat
en 2013 encara que no a qualsevol preu, doncs seria
inacceptable qualsevol reducció de recursos que impedeixin
desenvolupar estratègies de creixement per al proper període.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a garantir el manteniment de les actuals assignacions
de la Política Agrària Comuna (PAC) tant en termes absoluts
com sectorials. Això suposa no renunciar a un sol euro de les
actuals tornades que produeix la PAC, per això assegurar el seu
manteniment i negociar possibles increments ha de ser prioritari
per al Govern espanyol.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a defensar el manteniment de la Proposta de la
Comissió publicada el juny de 2011 que no ha de ser negociada
a la baixa en cap circumstància. La Comissió ha proposat
assignar a la PAC 281.825 milions d'euros per a pagaments

directes i mesures de mercat, 89.000 milions d'euros per al
Desenvolupament Rural i un total de 15.200 milions d'euros en
fons complementaris dirigits a: recerca i desenvolupament
(4.500 milions d'euros), seguretat alimentària (2.200 milions
d'euros), suport a l'alimentació de població desfavorida (2.500
milions d'euros), reserva de crisi en el sector agrícola (3.500
milions d'euros) i Fons Europeu de Globalització ( 2.500
milions d'euros).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a assumir que retallar el pressupost dedicat a la PAC
suposaria el principi de la fi de la política agrària com a política
comuna i obriria la porta a la seva renacionalització amb els
consegüents efectes negatius sobre el sector agrari espanyol. I
això tant per la seva contribució a l'equilibri financer amb la
Unió Europea, com quant element essencial per al manteniment
d'una política agrària que garanteixi la competitivitat d'un sector
estratègic bàsic per a l'economia espanyola, que a més
contribueix a assegurar la cohesió del mitjà rural.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a no acceptar, en cap cas, una retallada sobre els
actuals nivells d'ajudes, tant pel que fa al Primer Pilar, ajudes
directes i mesures de mercat, com al Segon Pilar,
desenvolupament rural, diversificació i medi ambient.
Qualsevol reducció del pressupost agrícola suposaria una
renúncia expressa a les propostes de reformes anunciades de la
PAC, especialment pel que fa al GRENING, traspassos entre
pilars i CAPPING.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a l'aplicació del principi de Convergència entre
Estats, tant pel que fa al primer com al segon Pilar en cap cas no
ha de conduir al fet que Espanya perdi percentatge en la seva
participació en tots dos fons (FEAGA I FEADER).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a oposar-se a la introducció d'elements de
renacionalització o cofinançament en el seu primer pilar i a
exigir el manteniment, com a mínim, dels imports que
actualment ve rebent del pressupost comunitari. (6.000-6.500
milions d'euros del FEAGA i 1.700-1.900 milions d'euros del
FEADER), fins i tot si s'operen processos de redistribució
interna de la despesa agrària. Espanya donarà el suport al
màxim percentatge de taxa de suport financer comunitari en cas
de programes cofinançats, en particular en aquelles regions
considerades en situació de transició.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aconseguir que la dotació del Primer Pilar sigui a
l'entorn del 70-75% del total de la rúbrica i ha de ser totalment
finançament comunitari. El Segon Pilar haurà de quedar limitat
en el 25-30% del total de la rúbrica de la despesa agrícola.
Aquest escenari, proper a l'actual, s'ha de mantenir, mentre que
permet una estabilitat financera entre pilars, i impedeix la
generació de greuges comparatius com a resultat de derivacions
en un o en un altre sentit.

Palma, a 22 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Modificació de la Llei d'indult

La LO 5/2010, de 22 de juny, va reformar el Codi Penal per
millorar l’objectiu de la rehabilitació i la reinserció de les
persones condemnades i també va endurir les penes dels delictes
anomenats de “coll blanc” relacionats amb la corrupció.

Es va tipificar de forma més concreta el delicte de
“cohecho”, s’enduriren les penes per aquest delicte i també pel
tràfic d’influències.

En la lluita contra la corrupció en el sector privat es va
recollir com a delicte els actes que pretenen corrompre els
administradors d’empreses de forma similar al delicte de
“cohecho”.

Tenint en compte aquesta reforma penal de l’any 2010, no
es poden adoptar per part del Govern de l’Estat decisions que
acabin afavorint la delinqüència econòmica i finalment aprovant
mesures de gràcia com la concessió d’indults a persones
relacionades o condemnades per corrupció; creant la sensació
entre la ciutadania que els mateixos responsables polítics acaben
“perdonant” companys que han tingut responsabilitats polítiques
i han estat condemnats.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que, amb caràcter general, no es concedeixin indults en casos
relacionats amb delicte de corrupció.

Palma, a 27 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.

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

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

Economia digital

Del primer estudi d’economia digital “Continguts i serveis
digitals” elaborat per la consultora de serveis professionals
PWC per a l’Associació Multisectorial d’Empreses de
l’Electrònica, les Tecnologies de la informació i la comunicació,
es desprèn que el 2011 l’economia digital va suposar uns

ingressos de 18.471M d’euros a l’Estat espanyol, ingressos que
suposen un 1,74% del PIB nacional.

Si a aquests imports s’hi afegeixen 7.385M d’euros generats
pel comerç electrònic a tot l’Estat, l’import arriba als 25.856M
d’euros , un 2,4% del PIB. Això implica que Espanya s’està
convertint en consumidor de continguts digitals.

La utilització massiva d’smartphones ha fet que els hàbits de
consum de continguts hagi canviat. Segons un estudi realitzat
per l’Observatori nacional de les telecomunicacions (ONTSI),
la connexió d’internet a través de la xarxa mòbil va
créixer un 192% l’any 2012 respecte de 2011.

Atès que aquest és un sector generador de negoci i que pot
crear llocs de treball estables per a persones amb formació, el
Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears donar suport als clústers
tecnològics que venen tecnologia de la informació fora de les
nostres illes i que actualment tenen dificultats per exportar el
producte fora i per continuar investigant en aquest tipus de
tecnologia.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la màxima colAlaboració entre el Parc BIT i
el departament de recerca tècnica i de creació artística,
establerts per la UIB conjuntament amb altres entitats públiques
o privades.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Reconeixement de la tasca de les APIMAS als centres docents
com a part important de la comunitat educativa.

Exposició de motius

Les Associacions de Pares i Mares són organitzacions
formades per pares i mares o per persones que poden exercir la
tutela d’alumnes escolaritzats a centres no universitaris, la
missió de les quals és la participació i la colAlaboració activa
dels progenitors en l’educació dels seus fills i filles i en la gestió
dels centres on estan matriculats.

La seva participació en la vida del centre s’ha demostrat no
només important sinó també imprescindible per al seu bon
funcionament, organitzant activitats extraescolars, ajudant en els
serveis complementaris com menjadors escolars, intercanvis de
llibres de text, biblioteques, etc., i també vetllant i reivindicant
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qüestions com la conciliació de la vida dels membres de la
família, la formació del professorat i dels pares o les bones
condicions de las infraestructures.

L’article 119 de la LOE diu que les administracions
educatives garantiran la participació de la comunitat educativa
en la organització, el govern, el funcionament i l’evolució dels
centres, i és per aquest motiu que formen part dels Consells
Escolars dels centres i també dels consells escolars territorials.

De la mateixa manera és important que l’administració es
comprometi amb les APIMAS perquè aquesta participació és
faci en òptimes condicions de representativitat i que garanteixi
la seva supervivència, així com la formació dels pares i mares.

Actualment les APIMAS no reben els ajuts que els
correspondria per part de l’Administració Educativa cosa que
compromet la seva funció social.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent:

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer el paper fonamental de les APIMAS
en els centres docents de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estalonar la tasca de les APIMAS i les seves
activitats tant econòmicament, a través d’una línia general de
subvencions, com augmentant la seva representativitat en els
consells escolars dels centres i també els consells escolars de
caire territorial.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, juntament amb les federacions de les
APIMAS, un pla de Formació per a pares i mares per als anys
2013 i 2014.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la conveniència de transferir als
ajuntaments de les Illes Balears la partida pressupostària que
s’ha de dedicar a les beques per als menjadors escolars i que
siguin aquestes administracions les que facin les convocatòries
d’aquests ajuts.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Proposta de bonificació en les tarifes dels serveis portuaris per
a embarcacions tradicionals

Les embarcacions tradicionals construïdes a les Illes
Balears, fabricades en fusta, són, no hi ha dubte, un valuós
element patrimonial.

Tanmateix, els darrers vint anys, de manera gradual però
continuada, han anat desapareixent de les estampes marítimes
dels ports esportius i de pesca de les illes. Raons pràctiques de
manteniment i millors prestacions en velocitat, o l’adaptació a
noves arts de pesca, i millores de tot ordre, han comportat la
seva substitució per embarcacions de fibra, fins al punt que, en
l’actualitat, les embarcacions tradicionals de fusta són una
minoria en tots els ports de les Illes.

Però un altre factor que potser sigui decisiu per a la
desaparició d’aquestes embarcacions és l’augment espectacular
de les taxes dels serveis portuaris els darrers cinc anys,
especialment les taxes d’amarrament de les embarcacions que
romanen fixes (de manera permanent) en qualsevol dels ports de
les Illes Balears i que no tenen lloc base en el port on estan (tot
i tenir-lo solAlicitat), i que, per tant, se’ls aplica la tarifa de
trànsit, molt més cara.

Les embarcacions de fusta han d’estar a l’aigua, és molt
dificultós, per no dir completament improcedent, tenir-les fora
de l’aigua durant períodes llargs. Aquesta circumstància,
afegida al fet que mantenir-les en roda dins una badia equival,
en un hivern molt dur i en certs ports, a perdre l’embarcació,
obliga el propietari a mantenir-les dins l’aigua i al moll tot
l’any.

També les embarcacions tradicionals que gaudeixen de lloc
base al port on estan, han tingut un augment substancial de les
seves tarifes. Deu ser per tot això que l’article 50 de la Llei de
Ports (Llei 10/2005 de 14 de juny de 2005) preveu unes tarifes
portuàries per als titulars d’embarcacions tradicionals.

Per tot l’esmentat anteriorment, el Grup Parlamentari MÉS
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a bonificar en un 50% les taxes dels serveis portuaris
dels Ports situats a la comunitat autònoma per a les
embarcacions tradicionals de les Illes Balears.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

A favor de la llibertat d'expressió i contra la repressió

Els atacs a l’anomenat estat del benestar, als drets socials i
les llibertats civils han anat acompanyats en els darrers tems
d’una progressió ascendent de la resposta social als carrers dels
pobles i les ciutats no sols de les Illes Balears, sinó d’arreu de
l’Estat i de gairebé tots els pobles del Sud d’Europa castigats
per les polítiques d’austericidi dictades per la troika i aplicades
pels governs conservadors.

Són cada vegada més els informes com el d’Amnistia
Internacional sobre l’actuació policial a les manifestacions a la
Unió Europea (EUR 01/022/2012) que assenyalen que, a més de
les protestes socials, ha augmentat la repressió per part dels
estats i els cossos de seguretat cap als manifestants i activistes
socials, amb casos paradigmàtics a l’Estat espanyol com la
detenció ilAlegal durant dos mesos d’Alfonso Fernández a
Madrid o la pèrdua d’un ull d’Ester Quintana per l’ús ilAlícit de
bales de goma per part de la policia, ambdós a la recent vaga
general del 14 de novembre passat. Casos que malauradament
se salden amb la impunitat dels agents de l’autoritat, que
aprofiten la seva posició de poder per conculcar els drets civils,
fins al punt que són indultats pel govern de torn, contribuint així
a minar la confiança de la ciutadania en les institucions
democràtiques.

Una onada de repressió que és acompanyada de declaracions
dels màxims responsables institucionals, com el ministre de
l’Interior, orientades a limitar el dret constitucional de
manifestació o a criminalitzar la protesta social o l’actuació
sindical en la defensa legítima dels interessos dels treballadors
i treballadores.

Les nostres illes no són alienes a aquesta onada de repressió,
i de fet durant 2012 s’han acumulat, només a l’illa de Mallorca,
gairebé 200.000 euros en sancions a manifestants, amb més de
300 processos individuals oberts i desenes de casos de
claríssima repressió de la protesta ciutadana, que en més d’una
ocasió han dut a aquest grup parlamentari a solAlicitar que la
Mesa recaptàs la compareixença del delegat o de la delegada del
Govern central a les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i la seva representació a cada una de les Illes Balears a respectar
i preservar de manera escrupolosa els drets de reunió i
manifestació prevists a la Constitució i a la Declaració
Universal dels Drets Humans com a fonamentals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació del
Govern central a retirar els càrrecs i les sancions que pesen
sobre desenes de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
acusats injustament en funció de la seva participació a

concentracions i manifestacions pacífiques en defensa dels drets
socials i la democràcia.

Palma, a 28 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Control i eradicació de les serps a Eivissa i Formentera

Exposició de motius

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i de la biodiversitat estableix, a l'article 61.4. que s’ha de fer un
seguiment, per part de cadascuna de les comunitats autònomes,
de les espècies amb potencial invasor, perquè s’incloguin en el
Llistat i catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

Així mateix, a l'article 61.5 estableix que el MARM i les
comunitats autònomes “elaboraran estratègies que contenguin
les directrius de gestió, control i possible eradicació de les
espècies del Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores,
atorgant prioritat a les que suposin un major risc per a la
conservació de la fauna, la flora o els hàbitats autòctons
amenaçats, amb particular atenció a la biodiversitat insular”.

La proliferació de serps de la família Culebridae a l’illa
d’Eivissa i a l’illa de Formentera posa en perill elements de la
fauna autòctona i distorsiona l’hàbitat insular de manera
significativa.

Les serps de la família Culebridae apareixen catalogades
com a espècie exòtica invasora a les illes d’Eivissa i Formentera
a l’esmentat Catàleg.

Segons un estudi realitzat en relació amb l’índex
d’abundància de l’esmentada espècie exòtica invasora, a Eivissa
n’hi ha una població significativa. Malgrat que se’n poden
trobar exemplars a d’altres zones d’Eivissa, aquesta espècie
prolifera especialment a les àrees de Sant Llorenç de Balàfia i
Sant Rafel de Forca.

Atenent el que disposa la Llei del patrimoni natural i de la
biodiversitat, resulta necessari minimitzar l’impacte d’aquesta
espècie invasora perquè la presència de serps sigui mínima i no
afecti la fauna local.

Segons la llei marc espanyola, les comunitats autònomes
estan facultades per realitzar els seus propis catàlegs i establir
les mesures que considerin més oportunes per eradicar les
espècies exòtiques invasores.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir l’article 61.5 de la Llei del patrimoni
natural i de la biodiversitat, elaborant les estratègies més adients
per gestionar, controlar i eradicar les serps a les illes Pitiüses.

2. El Parlament de les Illes Balears, atenent la condició de
territori insular del nostre país, insta el Govern de les Illes
Balears a promoure que hi hagi un control per part de les forces
de seguretat de l’Estat dels agents d’entrada de les serps al
nostre arxipèlag.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear, d’acord amb els agents empresarials i
comercials, les disposicions necessàries per evitar l’entrada de
serps a Eivissa i Formentera.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear mecanismes de colAlaboració amb els
ajuntaments per tal de controlar la venda ambulant de
determinades espècies vegetals que puguin ser portadores de
serps.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures de caça amb parany i captura
de serps necessàries per minimitzar l’impacte d’aquesta espècie
exòtica invasora.

Palma, a 28 de febrer de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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.

Transport públic per carretera

El transport públic en els seus diversos vessants, aeri,
marítim, ferroviari i per carretera, és un element fonamental per
al present i el futur econòmic i social de les nostres illes.

En aquesta proposició volem referir-nos al transport per
carretera i a la
problemàtica que l'envolta a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, on no hi ha transport ferroviari i aquest esdevé
l'únic sistema de transport públic terrestre.

En aquestes illes la capacitat de gestió dels respectius
consells insulars en aquesta matèria ha de fer front a importants
limitacions pressupostàries.

Són moltes les necessitats que tenen els ciutadans d'aquestes
illes en matèria de transport públic i clarament insuficient la
capacitat de finançament de les administracions locals per a
atendre-les.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència
pressupostària dels consells de Menorca, Eivissa i Formentera
en matèria de transport públic per carretera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar econòmicament i distribuir de forma
equitativa el pressupost de la Direcció General de Transports de
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori entre els
quatre consells insulars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar conjuntament amb els consells insulars,
convenis en matèria de transport públic per carretera per a les
illes de Menorca, Eivissa i Formentera amb el Govern
d'Espanya.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar i aprovar convenis específics amb els
consells de Menorca, Eivissa i Formentera en matèria de
transport públic per carretera.

Palma, a 27 de febrer de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 269/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, relativa a fons estructurals a les
cooperatives. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Ens pot informar de com està el pagament dels fons
estructurals a les cooperatives d'ensenyament?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no fa cap
pagament a les cooperatives l'origen de les quals siguin fons
estructurals.

Les cooperatives reben els fons que pertany al funcionament
de centres i al personal.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 742/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, relativa a IES Santa Eulària.
(BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

En quina situació es troba la infraestructura educativa IES
Santa Eulària?

S'ha signat un conveni de colAlaboració amb l'ajuntament.
Actualment s'està redactant el projecte de la primera fase. Es
licitarà previsiblement l'estiu del 2013. El preu de la primera
fase és aproximadament de 5.260.000 euros (IVA inclòs).

Palma, 18 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1135/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a subvenció
perceptors targeta bàsica. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).

Quan preveu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social publicar l'ordre de subvenció de l'any 2012 per als
perceptors de la targeta bàsica i amb quina quantia?

En el moment de la formulació de la pregunta el crèdit
destinat a aquesta convocatòria estava sotmès a bloqueig
pressupostari.

Després dels tràmits oportuns la convocatòria va ser
tramitada i publicada al BOIB el dia 18 d'octubre de 2012.

Pel que fa al 2013, aquesta convocatòria serà inclosa dins el
Pla estratègic de subvencions per a l'any en curs.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1264/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  llistes d'espera
de residència, centre de dia o ajuda econòmica. (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

Quantes persones estan esperant una plaça en residència,
centre de dia o ajuda econòmica?

A dia 15 de gener de 2013:
• 807 persones esperen adjudicació de plaça de residència.
• 9 persones plaça de centre de dia.
• 4.160 persones aproximadament esperen rebre prestació

econòmica.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1265/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  llistes d'espera
de residència, centre de dia o ajuda econòmica (I). (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).

Sap vostè que les persones que han solAlicitat una ajuda,
plaça a una residència o a un centre de dia no poden
comprovar en quina situació es troba el seu expedient?

Les persones que han presentat una solAlicitud econòmica
per a residència o centre de dia tenen a la seva disposició el seu
expedient per a poder consultar-ho, com a interessats que són i/o
en el cas que disposin d'un representant legal ho facin
mitjançant seu.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1269/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  convenis amb
els ajuntaments pels centres de dia. (BOPIB núm. 35, de 2 de
març de 2012).

Quan pensa pagar la conselleria els endarreriments dels
convenis de 2011? Quan pensa renovar els convenis
municipals dels centres de dia? Quan cobraran els
endarreriments els ajuntaments que han continuat oferint el
servei?

Aquesta pregunta queda contestada amb altres anteriors,
però malgrat això es contestarà una per una:

Els endarreriments dels convenis 2011 s'han pagat en
diferents mesos de l'any 2012 (febrer, maig i novembre) i en
l'actualitat estan pràcticament satisfetes totes les obligacions
fins al mes de desembre de 2011.
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Els convenis municipals dels centres de dia es varen signar
a finals de l'any 2012.

El Govern està treballant per obtenir la liquiditat suficient
per a poder fer efectius els pagaments dels endarreriments als
ajuntaments de l'any 2012 el més aviat possible.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1274/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a places
residencials. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Ens pot indicar si les places residencials, públiques o
concertades, són suficients per atendre totes les solAlicituds?

No, no són suficients i tenim llista d'espera a les places
residencials.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1275/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  atenció als
menors i joves infractors. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).

Considera que els convenis actuals signats amb entitats
públiques i privades que donen atenció als menors i joves
infractors són suficients per atendre la demanda per complir
les mesures judicials?

La consideració de la suficiència o no dels convenis no ha de
partir d'una qüestió quantitativa. Des d'aquest punt de vista, i
existint convenis amb quasi tots els ajuntaments de les Illes, es
podria afirmar que són més que suficients. 

No obstant, són altres els elements en què s'ha de sustentar
la valoració. Tant la Llei 5/2000, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors, com el Reial Decret
1774/2004, de 30 de juny, que la desenvolupa, reiteren que en
tot cas ha de prevaler l'interès del menor i que el compliment de
les mesures s'ha d'orientar cap a la reeducació en base a les
circumstàncies personals, socials i familiars dels menors.

S'ha de produir, per tant, una individualització de l'execució
de la mesura en atenció a les circumstàncies esmentades. Per
exemple, el reglament preveu que en l'execució de les mesures
de prestacions en benefici de la comunitat hauran d'estar
relacionades amb la naturalesa del bé jurídic lesionat, hauran de
ser flexibles per adaptar les jornades  i horaris a les activitats
diàries dels menors, respectant en tot l'assistència a un centre
d'ensenyament bàsic obligatori.

L'activitat a desenvolupar s'ha d'adaptar, per tant, a les
necessitats i condicions del menor i no a les característiques del
recurs conveniat. Les mateixes premisses s'han de seguir per a
la mesura de realització de tasques socioeducatives.

A l'hora d'executar una mesura en medi obert s'analitzen les
característiques personals, socials i educatives del menor, les
seves necessitats i es fixen els objectius a aconseguir al final de
la mesura. Una vegada determinades, es cerca entre els recursos
existents el més adient per tal de complir els objectius previstos,
i se li plantegen al menor les opcions possibles.

De vegades, tot i tenir convenis vigents amb el seu
ajuntament, no es correspon amb les necessitats del menor i
s'han de cercar d'altres dins el propi municipi. Altres vegades,
davant l'absència de determinats recursos amb les entitats
conveniades, és la pròpia direcció general que crea el recurs
(tallers formatius, culturals o educatius) per tal de donar
resposta a la mesura imposada.

Resumint, les respostes educatives que s'han de donar als
joves amb mesura judicial en medi obert són flexibles i
canviants, per tal d'adaptar-se a les seves necessitats. Es compta
amb una xarxa molt extensa de recursos conveniats, que
majoritàriament és suficient per cobrir les necessitats.

En cas de no existir un recurs concret per a un cas
determinat, i atesa la responsabilitat que aquesta conselleria
assumeix front els menors i els Jutjats de Menors, es fa tot el
possible per donar resposta al contingut de la mesura, creant, si
cal, el recurs necessari, malgrat sigui de manera no permanent.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1276/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  convenis de
colAlaboració per mesures en medi obert. (BOPIB núm. 35, de
2 de març de 2012).

Ens pot indicar quins són els convenis de colAlaboració que
ha signat la seva conselleria amb institucions públiques i
entitats de la xarxa social per a la consecució de mesures en
medi obert?

La LORPM preveu diferents tipus de mesures no privatives
de llibertat (llibertat vigilada, prestacions en benefici de la
comunitat, tasques socioeducatives, etcètera).

En l'exercici de les seves competències s'han signat diferents
convenis de colAlaboració, en especial pera l'execució de la
mesura judicial de prestacions en benefici de la comunitat.

Convenis de colAlaboració per a'execució de a mesura
judicial de prestacions en benefici de la comunitat.

1. Convenis de colAlaboració amb entitats públiques.
Entre l'any 1998 i 2005 es varen signar amb tots o la

majoria de municipis de les Illes Balears convenis de
colAlaboració per a l'execució d'aquesta mesura judicial.

Des de 2007 s'han signats els convenis amb les entitats
públiques següents:
* Ajuntament de Palma.
* Institut Mallorquí d'Afers Socials.
* Ajuntament de Manacor.
* Consell Insular d'Eivissa.
* IBANAT.
* Ajuntament d'Artà.
* Consell Insular de Formentera.
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* Ajuntament de Sóller.
* Ajuntament d'Inca.
* Ajuntament de Calvià.
* Ajuntament de Ciutadella.
* Ajuntament d'Alcúdia.
* Ajuntament de Llucmajor.
* Ajuntament de Son Servera (pendent de signatura).

2. Convenis de colAlaboració amb entitats de la xarxa social.
Relació de convenis signats des de l'any 2007 fins
l'actualitat:
* Fundació Tabaluga
* Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i
l'Autonomia Funcional.
* Fundació Esplai de les Illes Balears.
* GOB.
* Geriàtric Novaedat de Manacor.
* Fundació Maria Ferret.
* Fundació Natura Park.
* Federació Balear de Persones amb Discapacitat.
* Associació ASANIDESO.
* Consorci Sociosanitari de Menorca.
* APROSCOM.
* APROP.
* Consorci Museu Militar de Menorca.
* AMADIBA (pendent de signatura).
* Penya Esportiva s'Arenal (pendent de signatura).
* Càritas-Projecte Naüm (pendent de signatura).
* Fundació Atl. Balears (s'han iniciat els contactes per a la
tramitació d'un conveni).
* Fundació Gaspar Hausser (s'han iniciat els contactes per
a la tramitació d'un conveni).

- Mesura judicial de Llibertat Vigilada
* Conveni amb l'Ajuntament de Palma per desenvolupar el
programa Damunt Rodes.
* El conveni amb el Consell Insular de Formentera preveu,
a més de colAlaborar en l'execució de la mesura de PSBC, la
colAlaboració per donar contingut a les mesures de llibertat
vigilada.

- Mesura judicial de Centre de Dia. 
Fins l'any 2009 es colAlaborava amb l'Ajuntament de Palma
(IMFOF). A partir de 2010 aquesta mesura és executada per
la pròpia direcció general i la Fundació s'Estel.

- Mesura judicial de Pis de Convivència.
Aquesta mesura judicial és executada per la Fundació
s'Estel.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 1277/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzmán, relativa a equips de valoració.
(BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Ens pot informar si s'han mantingut els mateixos equips de
valoració amb els mateixos recursos humans a tots els centres
base que venien funcionant respecte del pressupost de l'any
2011?

En el moment en què es va formular la pregunta els equips
eren els mateixos que durant el 2011. 

De cara al 2013 i gràcies a la reorganització interna del
personal de la direcció general feta a finals de 2012 i principis
de 2013, aquests equips es veuran potenciats atès que s'ha
reforçat l'atenció psicològica de l'usuari amb la dotació de més
personal de perfil psicològic i amb la reubicació de treballadors
socials per completar els equips de valoració que mancaven
incomplerts.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 1279/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzmán, relativa a punts de trobada
familiar. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Ens pot indicar quants nous convenis s'han signat amb
entitats municipals per a la creació de punts de trobada
familiar ?

En aquests darrers anys no se n'ha signat cap. Des de fa tres
anys s'ha intentat reiteradament signar-ne un amb l'Ajuntament
d'Inca, però no hem obtingut cap resposta.

Recentment se'ns fa solAlicitar informació referent al Punt de
Trobada Familiar des de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Tot i que no hi ha signats convenis amb totes les entitats
municipals on hi ha servei de Punt de Trobada Familiar hi ha
una relació de colAlaboració estreta amb elles.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1280/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a  derivació a
programes de família. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quants convenis o acords ha signat la conselleria amb
entitats locals per a la derivació de famílies a programes de
família?

L'únic vigent actualment és l'acord de colAlaboració que es
va signar l'any passat entre el Deganat de Jutges i la Conselleria
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de Salut, Família i Benestar Social respecte de la mediació
familiar intrajudicial. En aquests moments s'està treballant per
fer-ho extensible a la resta de partides judicials de les Illes
Balears, concretament tenim el vistiplau de la Junta de Jutges
d'Inca per començar la tramitació d'un acord en el mateix sentit
que a Palma.

Pel que fa a la resta de prestacions preventives i assistencials
del Servei de Familia es realitzen periòdicament remeses
d'informació a tots els municipis per tal que coneguin quines
són aquestes prestacions i com fer-ne ús. S'han realitzat
diferents reunions de coordinació amb municipis i amb els
equips territorials de l'IMAS. Quan una família no té els
recursos necessaris per desplaçar-se a Palma, els professionals
del servei valoren la idoneïtat de desplaçar-se ells.

Durant l'any 2012 s'han realitzat diferents reunions amb
entitats municipals de les quatre illes per conèixer les seves
necessitats en matèria de família, per la qual cosa està previst
que durant l'any 2013 es posin en marxa diferents prestacions de
suport formatiu i assistencial a Menorca, Eivissa i Formentera
en matèria de mediació familiar, violència filioparental i
competències parentals així com la seva supervisió.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 1281/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzman, relativa a convocatòria de
subvencions per a entitats sense ànim de lucre. (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

Quan es pensa publicar la convocatòria de subvencions per
a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes
adreçats al suport i atenció a dones joves embarassades i a
mares i pares joves que tenen dificultats socials o personals
per a l'any 2012?

Aquesta convocatòria va ser aprovada per resolució del
conseller de Salut, Família i Benestar Social el dia 25 de juliol
de 2012 i publicada al BOIB dia 14 d'agost del mateix any.

Pel que fa al 2013 aquesta convocatòria serà inclosa dins el
Pla estratègic de subvencions per a l'any en curs.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 1282/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzman, relativa a cobraments
d'endarreriments. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Pot informar sobre quan podran cobrar els endarreriments
corresponents a 2011 els ajuntaments pels centres de dia?

En el moment de la formulació de la pregunta parlamentària
els ajuntaments encara no havien rebut els pagaments
corresponents als convenis de 2011.

Durant el 2012 es varen fer efectives les obligacions
derivades d'aquests en diferents mesos de l'any. En l'actualitat
es troben pràcticament satisfets els pagaments en pràcticament
tots els ajuntaments fins al mes de desembre de 2011. 

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 1283/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzman, relativa a convenis pels centres de
dia. (BOPIB núm. 35 de 2 de març de 2012).

Ens pot informar sobre quan es renovaran els convenis del
2012 amb les entitats locals per a la prestació que ofereixen
als usuaris en els centres de dia?

Sí, es renovaran. De fet, ja estam treballant en l'elaboració
dels oportuns esborranys que ens permetran tramitar-los.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 1284/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzman, relativa a cobrament
endarreriments centre de dia. (BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012).

Ens pot indicar quan cobraran els endarreriments del 2012
els ajuntaments que han continuat oferint el servei als usuaris
del centre de dia?

Durant l'any 2012 s'ha fet un important esforç per a fer
efectiu el pagament de les obligacions econòmiques derivades
dels convenis signats per al 2011. De fet, a dia d'avui, 15 de
gener de 2013, s'han fet efectius tots els pagaments fins al mes
de desembre de 2011 en la pràctica totalitat d'ajuntaments.

Atès que els convenis 2012 es varen signar al final de l'any
2012, estam treballant per poder fer efectius els pagaments el
més aviat possible.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.



BOPIB núm. 89 -  8 de març de 2013 4683

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 2173/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
flexibilització de la jornada dels funcionaris (II). (BOPIB núm.
41 de 4 d'abril de 2012).

De quina manera s'aplicaran les mesures de flexibilització
de jornada al personal docent?

La flexibilització horària es preveu per al personal que té
una presència efectiva de tota la jornada laboral en el centre  de
feina. Per tant, hi ha flexibilitat en l'horari d'entrada i en el de
sortida i s'han de recuperar les hores a l'horabaixa en una franja
horària predeterminada.

El personal docent du a terme les hores lectives i les
complementàries en el centre escolar i en les hores en què
l'alumnat hi és present per atendre la formació dels estudiants i
la resta de funcions encomanades. La resta de la jornada laboral,
dedicada a la preparació de les classes i la correcció de proves
i exercicis, ja es du a terme fora del centre docent.

Palma, 14 de gener de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2174/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
flexibilització de la jornada dels funcionaris (III). (BOPIB
núm. 41, de 4 d'abril de 2012).

De quina manera s'aplicaran les mesures de flexibilització
de jornada al personal sanitari?

L'acord del Consell de Govern de data 1 de juny de 2012,
pel qual s'aprova la jornada i l'horari general del personal al
servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, representat a la Mesa Sectorial de Serveis Generals, no
és d'aplicació al personal sanitari, representat a la Mesa
Sectorial de Sanitat.

Aquest acord, en l'annex 1, estableix la jornada setmanal, en
règim d'horari flexible i l'àmbit d'aplicació és per als funcionaris
representats a la Mesa Sectorial de Serveis Generals.

Palma, 14 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2445/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme
Bonet i Bonet, relativa a Serra de Tramuntana. (BOPIB núm.
43 de 20 d'abril de 2012).

Quines iniciatives pensa impulsar des del Govern, com a
membre del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial, per tal de posar en valor la declaració de la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la UNESCO en la categoria
de paisatge cultural?

Les finalitats del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial són, entre d'altres:
• impulsar polítiques de millora i conservació dels elements

i valors que conté la Serra de Tramuntana,
• promoure i finançar l'execució d'obres, la prestació de

serveis i la implantació d'instalAlacions en general,
• impulsar la coordinació de les inversions que projectin les

diferents administracions públiques,
• promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la

conservació i la millora del paisatge i del patrimoni cultural
de la serra,

• promoure la implicació de la iniciativa popular en la
conservació i la millora dels paisatge cultural i dels valors
patrimonials de la serra.

El Govern com a membre del Consorci Serra de Tramuntana
colAlaborarà en el compliment dels anteriors punts dintre de les
seves competències.

Coincidint amb l'àmbit geogràfic de la declaració de la Serra
de Tramuntana Patrimoni Mundial, la Serra de Tramuntana va
ser declarada Paratge Natural mitjançant l'Acord del Consell de
Govern de 16 de març de 2007.

El principal objectiu de la declaració d'un espai natural
protegit és la conservació dels seus valors naturals i culturals,
coincidint aquest objectiu amb els objectius de la declaració de
la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

El Govern en lloc d'impulsar iniciatives el que farà serà
consensuar línies d'actuació envers la Serra. De fet, el
plantejament és absolutament coincident amb el del Consell de
Mallorca:
• establir contactes i colAlaboració amb tots els municipis de

la Serra per articular la seva participació en el consorci i
també establir la coordinació i les sinèrgies entre les
diferents entitats locals,

• potenciar la imatge turística de la Serra i a través d'aquesta
promoció de la Serra es promociona també tota la destinació
Mallorca turística, sempre a través de les directrius
marcades per la Comissió Executiva Insular de Turisme de
la ATB, donar suport a esdeveniments esportius que es
realitzen dins la Serra (curses ciclistes, maratons, trails i
d'altres curses)

• Serra Mallorca activa: senderisme, ciclisme, nòrdic
Walking, etc.,

• la promoció de Mallorca a les fires turístiques
especialitzades i generalistes tindrà un pes molt específic a
la Serra de Tramuntana (FITUR, ITB, MITT de Moscou,
WTM,...),

• dur a terme actuacions a la Serra que compatibilitzin gaudir
de l'ús públic del territori amb el legítim ús privat que tenen
els propietaris,

• donar suport a la indústria agrícola i ramadera de la Serra.

Palma, 18 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral en comissió
RGE núm. 2892/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relativa a reclamar judicialment el deute
pendent del Govern. (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).

Quina opinió mereix al conseller de Presidència que els
informes tècnics del Consell Insular d'Eivissa recomanin
reclamar judicialment el deute pendent al Govern de les Illes
Balears?

El conseller de Presidència no forma part del Consell Insular
d'Eivissa, motiu pel qual desconeix els seus informes tècnics i
no es pot pronuncia respecte d'això.

Palma, 13 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1471/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del
Govern, davant el Ple de la cambra, sobre les xifres de dèficit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, conformement amb els articles 184, 100 i
101 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent del Sr.
President del Govern, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar sobre les xifres del dèficit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, conformement amb l'establert a l'article 98
del Reglament de la cambra, i atès l'escrit RGE núm. 1344/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte esmentat (publicat
al BOPIB 85, de 15 de febrer d'enguany), fins el proper dia 8
d'abril de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 1097/13, de mesures tributàries per a la
sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, conformement amb l'establert a l'article 98
del Reglament de la cambra, i atès l'escrit RGE núm. 1345/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte esmentat (publicat
al BOPIB 87, de 22 de febrer d'enguany), fins el proper dia 19
de març de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 380/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1411/13,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a prevenció de
seguretat en el Camí de Cavalls de Menorca, publicada al
BOPIB núm. 84, d'1 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Substitució d'una paraula a les preguntes amb solAlicitud de

resposta escrita RGE núm. 1234/13 i 1235/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1508/13,
presentat pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la substitució de la paraula
"iots" per "llots" en el text de les preguntes esmentades,
relatives a cobrament de noves taxes per llots (I i II), publicades
al BOPIB núm. 88, de 28 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 3601/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1562/13,
del Grup parlamentari Socialista, i , conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la interpelAlació esmentada, relativa a política general
educativa (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012), es tramiti
per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm.1516/13,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual es
comunica la substitució del diputat Sr. Xico Tarrés i Marí per la
diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, ambdós del Grup
Parlamentari Socialista, a la Comissió de Cultura, Educació i
Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de la Presidència

Atès que el president del Parlament de les Illes Balears
mitjançant resolució de dia 29 de juny de 2011, comunicada
mitjançant escrit RGS núm. 1702/2011 de dia 29 de juny de
2011, en ús de les facultats previstes a l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears,  aprovà el nomenament del Sr.
Bartomeu Seguí i Prat, com a cap del Gabinet de la Presidència
amb caràcter de personal eventual, amb efectes econòmics i
administratius des del dia 1 de juliol de 2011.                   

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,

Resolc:

1. El cessament del Sr. Bartomeu Seguí i Prat, com a cap del
Gabinet de la Presidència amb caràcter de personal eventual
i amb categoria administrativa assimilada a un funcionari
que ocupi una plaça de cap de servei (subgrup A1 i nivell
28), i amb retribucions assimilades a les d’un portaveu
suplent dels grups parlamentaris; amb efectes econòmics i
administratius des de dia 28 de febrer de 2013.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del dia
26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu, davant del jutjat contenciós
administratiu, davant del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
notificació de la present resolució.

A la seu del Parlament, a 28 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Margalida Duran i Cladera.
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