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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2464/13, relativa a política educativa, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2232/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte per a la Platja d'En
Bossa a Eivissa. (BOPIB núm. 90, de 15 de març 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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reunir dins el mes d'abril de 2013 la Mesa de Diàleg
Permanent de pares i mares d'alumnes i de l'Administració
Educativa de les Illes Balears."
A la seu del Parlament, 2 d'abril de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2921/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a titulacions implantades arran de
l'espai universitari europeu. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de
2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

1.2.1. INTERPELALACIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 8056/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern en matèria hidrològica.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel
Company i Bauzá.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Marc Pons i
Gabriel Company.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2922/13, de
l'Hble. Sr. Diputat José Mª Camps i Buenaventura, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla biennal de l'aeroport de
Menorca. (BOPIB núm. 91, de 22 de març 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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2929/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funcions executives. (BOPIB núm. 91, de
22 de març 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 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2931/13, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a formació professional a Formentera i Eivissa. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2889/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a política a les aules. (BOPIB núm.
91, de 22 de març 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 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2918/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a control de trànsit a Gabellí
Petit. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2920/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a la fira de Moscou.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març 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 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2930/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millora de la connectivitat fora de
temporada alta. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3195/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a consumidors. (BOPIB núm.
92, de 27 de març 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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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K)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2927/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a flexibilització dels objectius de dèficit.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
O)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3194/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de l'INE en relació amb
el PIB regional. (BOPIB núm. 92, de 27 de març 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2917/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a proves lliures de batxillerat.
(BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2916/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nova línia de metro. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2919/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a unificació d'expedients
d'activitats i obres. (BOPIB núm. 91, de 22 de març 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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2923/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificacions de la Llei de
comerç. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2928/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a polítiques en matèria de salut
pública. (BOPIB núm. 91, de 22 de març 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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
U)
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2924/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a no-presentació de declaracions
en el Registre d'Interessos i Activitats i al Registre de Patrimoni
del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 91, de 22 de març
de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2890/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a doblers del pressupost destinats a
l'Administració. (BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
V)

Ordre de Publicació
S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2214/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a president transparent. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2926/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nova llei d'imposts. (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
Ordre de Publicació

1.3.1. ESMENES

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2236/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a objectius de dèficit 2013.
(BOPIB núm. 90, de 15 de març 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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, rebutjà les esmenes a la totalitat RGE núm.
1167/13 i 26790/13, dels Grups Parlamentaris MÉS i Socialista,
respectivament, 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. (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 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26
de març de 2013, rebutjà els Punts 1 a 5, 7 i 8 de la Moció RGE
núm. 2464/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política educativa.(BOPIB núm. 91, de 22 d'abril de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 257/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a derogació de la Llei de
l'indult. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2013, s'aprovà l'alteració de l'ordre del dia,
consistent a debatre les esmenes a la totalitat al Projecte de llei
RGE núm. 1097/13, just després de les preguntes.

2.4. COMPAREIXENCES

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 254/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

Compareixença del Sr. Director de Gestió del Coneixement
d'INTRESS, davant la Comissió de Salut, sobre la salut mental
a les Illes Balears.
A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 27 de març de 2013, tengué lloc la compareixença
del Sr. Director de Gestió del Coneixement d'INTRESS, José
Manuel Cañamares Yelmo, qui informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3312/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de cultura (tramitació
d'urgència). (Mesa de 3 d'abril de 2013).
Palma, a 3 d'abril 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 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre la
política general en matèria de cultura.
Política general en matèria de cultura.
Motivació del procediment d'urgència: Fa gairebé dos anys
des del nomenament del nou conseller d'Educació, Cultura i
Universitats i no ha presentat cap iniciativa important en
matèria cultural, al contrari han desaparegut referents
importants per a la cultura de les Illes com l'Espai Mallorca
davant la passivitat del Govern, o s'ha abandonat l'Institut
Ramon Llull.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats sobre la política general del
Govern de les Illes Balears en matèria de cultura.
Palma, a 26 de març de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3381/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8056/12, relativa a
política general del Govern en matèria hidrològica. (Mesa de
3 d'abril de 2013).
Palma, a 3 d'abril 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 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.
8056/12, relativa a política general del Govern en matèria
hidrològica, la moció següent.
Política general del Govern en matèria hidrològica
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar un programa d’actuació per a la
recuperació del bon estat de les masses d’aigua vulnerables per
la contaminació de nitrats d’acord amb el que s’estableix a
l’article 56 de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/2001.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les mesures de prevenció fixades en el
Decret 116/2010 i molt especialment les referides a:
• Delimitar els perímetres de protecció de les captacions
d’aigües subterrànies dels pous de proveïment a poblacions
i no permetre'n, a l’interior de la delimitació, noves
autoritzacions.
• Revisar les cartografies hidrogeològiques i de vulnerabilitat
dels aqüífers.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les mesures de correcció fixades en el
Decret 116/2010 i molt especialment les referides a:
• Estudi i aplicació d’alternatives a les fonts d’abastament
contaminades o en risc o procés de contaminació. Així com
la connexió als sistemes de proveïment d’alta, si s’escau.
• Estudi i aplicació de millores de la qualitat de les aigües
mitjançant una gestió adequada de la captació.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir un grup de treball amb la finalitat
d’establir l’adequada i participativa coordinació i vigilància del
programa de seguiment i control del domini públic hidràulic a
les zones vulnerables per la contaminació de nitrats. L’esmentat
equip estarà format, com a mínim, per l’administració
hidràulica, les administracions i organismes competents en
matèria d’agricultura, la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears, les organitzacions no governamentals que tinguin per
objecte la preservació medi ambiental i els usuaris.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a paralitzar qualsevol nova autorització de
concessions d’aigües subterrànies, que actualment poden
autoritzar-se d’acord amb l’establert a l’article 25 de la Llei
13/2012 de 20 de novembre, en tant no s’hagin executat els
punts 1, 2 i 3 de l’esmentada moció i sempre i quan compti amb
el suport del grup de treball definit al punt 4.
Palma, a 27 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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RESPOSTA ESCRITA

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 3266/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolieres. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3267/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolieres 2. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3285/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mòdul de
formatgeria a Sa Granja. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Prospeccions petrolieres.
Quins escrits, cartes informatives o peticions ha rebut el
Govern en relació amb les prospeccions petrolíferes entre la
costa catalana i Menorca?
Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 3286/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mòdul de
formatgeria a Sa Granja 2. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3288/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del
port de Maó i Conveni de Londres. (Mesa de 3 d'abril de
2013).
RGE núm. 3391/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (1). (Mesa de 3 d'abril de 2013).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Prospeccions petrolieres 2.

RGE núm. 3392/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (2). (Mesa de 3 d'abril de 2013).

Quins informes ha emès la Conselleria de Medi Ambient en
relació amb les prospeccions petrolíferes entre la costa catalana
i Menorca?

RGE núm. 3393/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (3). (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3394/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (4). (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3395/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (5). (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3396/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (6). (Mesa de 3 d'abril de 2013).

Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Mòdul de formatgeria a Sa Granja.

RGE núm. 3397/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'obra pública i/o tècnics (7). (Mesa de 3 d'abril de 2013).
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

En el Centre de Capacitació i Experiències Agràries "Sa
Granja" s'està duent a terme durant aquest curs escolar 20122013 un mòdul de formatgeria que no es troba en la relació
curricular publicada. Aquest mòdul està autoritzat per la
conselleria?
Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

G)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes d'obra pública i/o tècnics (2).

Mòdul de formatgeria a Sa Granja.
En el Centre de Capacitació i Experiències Agràries "Sa
Granja" s'està duent a terme durant aquest curs escolar 20122013 un mòdul de formatgeria que no es troba en la relació
curricular publicada. Com ho valora la conselleria?

Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat
cadascun dels ajuntaments de l'illa de Menorca que redacti la
Conselleria d'Administracions Públiques d'acord amb els
convenis signats sobre aquesta qüestió durant la present
legislatura i fins a la data de remissió de la informació a qui la
formula?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

H)

Dragatge del port de Maó i Conveni de Londres.

Projectes d'obra pública i/o tècnics (3).

Garanteix el Govern de les Illes Balears que el projecte de
dragatge del port de Maó actualment adjudicat per Autoritat
Portuària compleix amb el Conveni de Londres sobre la
prevenció de la contaminació de la mar en vigor des de l'any
2006?

Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat
cadascun dels ajuntaments de l'illa d'Eivissa que redacti la
Conselleria d'Administracions Públiques d'acord amb els
convenis signats sobre aquesta qüestió durant la present
legislatura i fins a la data de remissió de la informació a qui la
formula?

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.

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

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

Projectes d'obra pública i/o tècnics (1).
Projectes d'obra pública i/o tècnics (4).
Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat
cadascun dels ajuntaments de l'illa de Mallorca que redacti la
Conselleria d'Administracions Públiques d'acord amb els
convenis signats sobre aquesta qüestió durant la present
legislatura i fins a la data de remissió de la informació a qui la
formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat el
Consell de Mallorca, amb especificació dels municipis afectats,
que redacti la Conselleria d'Administracions Públiques d'acord
amb els convenis signats sobre aquesta qüestió durant la present
legislatura i fins a la data de remissió de la informació a qui la
formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Projectes d'obra pública i/o tècnics (5).
Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat el
Consell de Menorca, amb especificació dels municipis afectats,
que redacti la Conselleria d'Administracions Públiques d'acord
amb els convenis signats sobre aquesta qüestió durant la present
legislatura i fins a la data de remissió de la informació a qui la
formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3399/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a conveni amb l'Ajuntament de
Campos. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3430/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a doblers
cobrats de forma indeguda. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3431/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a destrucció
d'ocupació. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3432/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei de ports. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

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.
Projectes d'obra pública i/o tècnics (6).
Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat el
Consell d'Eivissa, amb especificació dels municipis afectats,
que redacti la Conselleria d'Administracions Públiques d'acord
amb els convenis signats sobre aquesta qüestió durant la present
legislatura i fins a la data de remissió de la informació a qui la
formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

RGE núm. 3433/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Pla de dinamització del sector comerç. (Mesa de 3
d'abril de 2013).
RGE núm. 3434/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació professional bàsica a la LOMCE. (Mesa de 3
d'abril de 2013).
RGE núm. 3435/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pròrroga del Pla Prepara. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3436/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret del
fons de seguretat pública. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3437/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fòrum Turisme i Salut. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

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

RGE núm. 3438/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'internacionalització 2013. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3439/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Programa Life 2013. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

Projectes d'obra pública i/o tècnics (7).
Quins projectes d'obra pública i/o tècnics ha solAlicitat el
Consell de Formentera, amb especificació dels municipis
afectats, que redacti la Conselleria d'Administracions Públiques
d'acord amb els convenis signats sobre aquesta qüestió durant
la present legislatura i fins a la data de remissió de la informació
a qui la formula?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

RGE núm. 3440/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
trasplantaments d'òrgans a les Illes Balears. (Mesa de 3 d'abril
de 2013).
RGE núm. 3441/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de lloguer 2013. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3442/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoracions
del sector turístic. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
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RGE núm. 3443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3444/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a port
esportiu a la badia de Fornells. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3445/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política impositiva i indústria turística. (Mesa de 3 d'abril de
2013).

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.
Destrucció d'ocupació.
Com farà front el Govern de les Illes Balears les dades de
destrucció d'ocupació?
Palma, a 3 d'abril de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 3446/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a objectiu de
dèficit i imposts. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3447/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluc Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política impositiva. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Modificació de la Llei de ports.

A)

Quins objectius persegueix la modificació de la Llei de ports
que està elaborant el Govern de les Illes Balears?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

Conveni amb l'Ajuntament de Campos.
Quin dia pensa fer efectiu el pagament del conveni amb
l'Ajuntament de Campos per tal de poder complir la sentència
judicial que obliga a l'esbucament de les construccions de Ses
Covetes?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Doblers cobrats de forma indeguda.
Pensa el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
tornar d'ofici els doblers que ha cobrat de forma indeguda?
Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quines són les actuacions i els objectius del Pla de
dinamització del sector comerç que impulsa el Govern de les
Illes Balears?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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

Formació professional bàsica a la LOMCE.

Fòrum Turisme i Salut.

Com es perfila la nova formació professional bàsica en la
Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa?

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del fòrum
Turisme i Salut?

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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

Pròrroga del Pla Prepara.

Pla d'internacionalització 2013.

Com valora el Govern de les Illes Balears la pròrroga
indefinida del Pla Prepara aprovada pel Govern d'Espanya?

Quines són les línies generals del Pla d'internacionalització
2013?

Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

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 oral davant Ple.

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

Decret del fons de seguretat pública.

Programa Life 2013.

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
del decret del fons de seguretat pública?

Quines són les prioritats i característiques del Programa Life
2013, indicant les línies d'actuació previstes per al 2014-2020?

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Trasplantaments d'òrgans a les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina valoració fa el conseller de Salut, Família i Benestar
Social de les xifres de trasplantaments d'òrgans a les Illes
Balears?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Port esportiu a la badia de Fornells.

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

Com valora, Sr. Conseller de Turisme, el rebuig unànime de
la Junta Local de Fornells i de l'Ajuntament d'Es Mercadal
sobre el projecte de port esportiu previst a la badia de Fornells?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Pla de lloguer 2013.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el contingut del Pla de lloguer 2013 elaborat pel
Govern de les Illes Balears?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Política impositiva i indústria turística.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sr. Conseller de Turisme, creu que la política impositiva del
Govern és positiva per a la indústria turística?

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

Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Valoracions del sector turístic.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Considera encertades les valoracions que fan els empresaris
del sector turístic respecte a la seva gestió al capdavant de la
Conselleria de Turisme?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Sr. Vicepresident, si es flexibilitza l'objectiu de dèficit per
al 2013, retirarà els imposts actualment en tramitació?

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Llistes d'espera.
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, per què
deixa els ciutadans i les ciutadanes sense garanties de demora en
relació amb les llistes d'espera?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 d'abril de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

RGE núm. 3360/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015 (III), a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Política impositiva.
Sr. President, creu que la política econòmica i impositiva del
Govern compta amb la confiança del sector empresarial de les
Illes Balears?
Palma, a 2 d'abril de 2013.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Prospeccions petrolieres.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Quina informació i valoració fa el Govern de les Illes
Balears sobre les prospeccions petrolíferes entre la costa
catalana, el Golf de Lleó i Menorca?
Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 3268/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolieres, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3269/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prospeccions
petrolieres 2, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3279/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a port esportiu
de Fornells, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 3 d'abril de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Prospeccions petrolieres 2.

RGE núm. 3280/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a port esportiu
de Fornells 2, a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 3 d'abril de 2013).

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears sobre les prospeccions petrolíferes entre la costa
catalana, el Golf de Lleó i Menorca?
Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 3282/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte de
residència per a malalts i familiars a Son Espases, a contestar
davant la Comissió de Salut. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3283/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte de
residència per a malalts i familiars a Son Espases 2, a
contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de 3 d'abril de
2013).
RGE núm. 3358/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015 (I), a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
RGE núm. 3359/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015 (II), a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Port esportiu de Fornells.
El Ple de la Junta Local de Fornells va acordar el mes de
març posicionar-se de forma clara i unànime en contra del
projecte de port esportiu privat que es preveu desenvolupar a
l'entrada del poble, davant la zona de Ses Vinyes. Respectarà el
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Govern, tal com va manifestar públicament el conseller
Delgado, l'esmentat posicionament local i per tant no autoritzarà
el projecte de port esportiu actualment en tramitació?
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Formentera, que han de residir un temps a Mallorca per ser
atesos per l'Hospital Son Espases?
Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015 (I).

Port esportiu de Fornells 2.
Atès l'acord de la Junta Local de Fornells contra el projecte
de port esportiu a la localitat, condicionarà qualsevol decisió del
Govern al previ pronunciament de l'Ajuntament d'Es Mercadal?

Quina és la feina feta per la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació en relació amb la redacció,
la concertació i l'aprovació del Pla d'ocupació de les Illes
Balears 2013-2015?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

H)

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

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

Projecte de residència per a malalts i familiars de Son Espases.

Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015 (II).

Com valora el Govern de les Illes Balears la petició unànime
formulada per l'Ajuntament de Ciutadella perquè es recuperi el
projecte de residència per a malalts i familiars de Son Espases?

En el marc de la redacció de propostes del Pla d'ocupació de
les Illes Balears 2013-2015, quins són els colAlectius i les
mesures prioritàris?

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Projecte de residència per a malalts i familiars de Son Espases
2.
Com pensa el Govern de les Illes Balears donar resposta a
la demanda de la societat menorquina d'una atenció específica
per als malalts i els seus familiars, de Menorca, Eivissa i

Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015 (III).
Quines són les reunions fetes amb els agents econòmics i
socials per avançar en la concertació, la redacció i l'aprovació
del Pla d'ocupació de les Illes Balears 2013-2015?
Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3355/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a subhasta de medicaments. (Mesa de 3 d'abril de
2013).
RGE núm. 3357/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforma constitucional per avançar cap a l'estat
federal. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En el cas d’Espanya, això ha estat una realitat fins a l’any
2011. El nostre país ha tingut d’un sistema nacional de salut que
es va convertir en un dels millors del món a un cost assequible
i especialment amb un cost molt eficient. Un sistema adequat
també en temps de crisi econòmica.
Després de l’arribada del Partit Popular al Govern
d’Espanya, s’han desenvolupat mesures, ja sigui de retallades
sanitàries, ja sigui de reorientació del sistema sanitari, que han
romput el consens que hi havia entorn a les característiques
bàsiques que el definien i que permeteren assolir un gran nivell
de qualitat i una gran estima per part de la societat espanyola.
El Reial Decret Llei 16/2012 ha suposat la concreció
d’aquest gran canvi que a més no compta amb el suport ni de
cap grup parlamentari ni dels agents professionals del sector,
com tampoc de les organitzacions de pacients i usuaris.
En política sanitària, els medicaments són, en molts casos,
un element essencial per assegurar la qualitat assistencial. Per
aquest motiu, la política farmacèutica es constitueix en clau
essencial per la qualitat assistencial i per a l’eficiència en la
gestió dels recursos.
En concret, una vegada que està exhaurida la patent dels
medicaments, és necessari prendre decisions que permetin
disminuir-ne el cost, entre les quals podem assenyalar la ràpida
autorització de nous genèrics d’aquests medicaments que
finalitzen la seva patent o mesures que n'afavoreixen la
prescripció i, fins i tot, mecanismes de competència entre les
companyies proveïdores per aconseguir el millor preu possible
per al sistema públic de salut.
L’extensió de mecanismes de prescripció per principi actiu
és una de les mesures que major eficàcia ha demostrat en el
control de la despesa en medicaments.
Una de les primeres comunitats a adoptar aquest tipus de
polítiques ha estat Andalusia, que els darrers deu anys ha
aconseguit estalvis molt rellevants en aquesta matèria. Les Illes
Balears sempre li ha anat just darrere.

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

En l’actualitat Andalusia ha posat en marxa un altre
mecanisme de control de la despesa i de generació d’importants
estalvis sense haver de recórrer ni a la retallada de prestacions
ni a la imposició de copagaments, estalvis que dedica a
l’assistència sanitària.

Subhasta de medicaments
El sistema públic de salut requereix una estratègia de gestió
dels seus recursos que faci possible un mecanisme de despesa
que ofereixi les garanties necessàries per aconseguir l’objectiu
de tenir una despesa correcta dins un context de qualitat i
excelAlència.
La sanitat pública ha d'oferir prestacions de qualitat basades
en la incorporació dels millors avanços científics així com tenir
present l’equitat per a tota la ciutadania i de lluita front a les
desigualtats en salut.
Una sanitat universal, pública i gratuïta, finançada per
imposts i sense copagaments, s'ha mostrat com el millor sistema
per organitzar l’atenció als problemes de salut d’una societat.

Aquest mecanisme és el de la subhasta de medicaments per
determinar la provisió al sistema públic de salut de fàrmacs de
determinats principis actius a un preu més econòmic, gràcies a
la competència entre empreses proveïdores.
El Govern d'Espanya, lluny d’aprofitar aquesta iniciativa
(que ja estava contemplada en el Reial Decret-llei 9/2011) i
estendre-la al conjunt del sistema sanitari públic espanyol,
decidí plantejar un conflicte jurídic davant el Tribunal
Constitucional que generà la suspensió cautelar de la mesura.
No obstant això, recentment el Tribunal Constitucional ha
decidit aixecar aquesta suspensió cautelar, cosa que ha permès
que el Govern d’Andalusia reiniciàs el procés per aconseguir
estalvis rellevants, que es calculen en uns 200 milions d’euros
anuals.
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Aquesta decisió del Tribunal Constitucional es produeix en
un moment polític en el qual la sanitat pública espanyola es veu
sotmesa a decisions del Govern d’Espanya que suposen tant un
conjunt de retallades de drets sanitaris a la ciutadania com la
imposició de copagaments o la privatització de la gestió de
serveis públics de salut, decisions que acaben afectant la qualitat
assistencial, l’accessibilitat a les prestacions i l’equitat del
sistema.
Sembla que mereix la pena explorar alternatives que
permeten la generació d’estalvis a la despesa pública que siguin
més compatibles amb el manteniment de la qualitat assistencial,
de la cartera de serveis i de les garanties d’accessibilitat de tota
la ciutadania.
La subhasta de medicaments és una bona estratègia tal como
fou prevista en el Reial Decret Llei 9/2011 i tal com es
desenvolupa a la comunitat autònoma d’Andalusia.
S'estima que pot aconseguir uns estalvis anuals de 1.500
milions d’euros, el que supera àmpliament l’efecte de la mesura
del copagament farmacèutic a pensionistes i evita a més les
barreres d’accés que suposen un risc per a la seva salut.
Per tot això, 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 desenvolupar un procés de subhasta de
medicaments per al subministrament del sistema sanitari públic
d’aquells principis actius no sotmesos a protecció de patent que
permet generar un estalvi.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a procedir a derogar el copagament farmacèutic a
pensionistes.
Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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ha posat en evidència la necessitat d’impulsar reformes en el
model territorial existent a Espanya des de l’aprovació de la
Constitució de 1978.
Superar la confrontació entre territoris i el continu
qüestionament del model autonòmic, requereix superar
l’immobilisme que ha demostrat el Govern de l’Estat, requereix
recuperar la capacitat de diàleg entre el Govern central i les
comunitats autònomes, per tal de cercar i trobar solucions als
desacords actuals, solucions comunes a problemes comuns, i
que només es podran assolir a través del diàleg i l’esforç per
arribar a consensos.
L’estat de les autonomies ha de ser considerat un èxit
històric per a Espanya, va permetre en el seu moment donar
resposta a les demandes d’autogovern de les nacionalitats
històriques i va substituir en pocs anys un dels sistemes més
centralitzats existents a Europa per un model territorial que, tot
i dir-se autonòmic, ha assolit fites de descentralització i
autogovern equiparables a les repúbliques federals, tot i això la
Constitució va deixar indeterminada la “forma d’estat” pel que
fa a la distribució territorial del poder.
En el moment actual cal donar per superat el model
autonòmic, cal desenvolupar-lo, actualitzar-lo, fer-lo avançar
cap a una idea federal d’Espanya, donar una passa cap a un
model d’estat federal, superant la idea d’avançar únicament en
la descentralització administrativa i política, concloent el procés
iniciat amb l’estat de les autonomies de clara vocació federal.
Aquest desenvolupament i evolució s’han de basar en el
reforçament i el respecte per les identitats i els àmbits
competencials, reforçant els mecanisme de cooperació entre
estat i comunitats autònomes i comunitats autònomes si, reduint
al màxim la bilateralitat, apostant decididament per la
multilateralitat. Igualment cal també racionalitzar el
funcionament del mateix estat com a conjunt i de cadascuna de
les administracions; reconeixement, en definitiva, que la realitat
pluricultural, plurilingüística i plurinacional de l’Estat espanyol
requereix d’un ferm avanç de les institucions cap a l’assoliment
d’un model federal.
Per acomplir aquests objectius és necessari iniciar el procés
de reforma constitucional, una reforma que ha de preveure els
aspectes esmentats que poden donar sortida a les tensions
territorials, és necessari obrir la Constitució per donar resposta
a la crisi territorial actual, des del diàleg, amb una reforma que
ha de ser sensata però alhora valenta.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Reforma constitucional per avançar cap a l'estat federal
En aquest inici de 2013, Europa s’ha convertit en l’epicentre
d’una crisi social, política i econòmica que ja va camí del seu
cinquè any i que afecta principalment els països del sud
mediterrani, i que sense cap dubte colpeja Espanya amb tota la
seva virulència.
A la crisi econòmica que es viu actualment a nivell mundial,
a Espanya cal afegir-hi la crisi social, provocada per les
retallades de drets i serveis públics, a més de la crisi política que
afecta les institucions democràtiques, i una crisi territorial, que

Una reforma constitucional que ha de garantir la igualtat
entre espanyols, alhora que el respecte per les singularitats, que
garanteixi la igualtat preservant la diversitat.
Les Illes Balears, que es defineixen al nostre Estatut
d’Autonomia com la nacionalitat històrica que formen les illes
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, han de reivindicar
un paper actiu en el procés de reforma de la Constitució,
assumint que el model federal representa una millora de l’estat
autonòmic, que reflectirà millor les aspiracions i la identitat de
la nostra comunitat, i donarà sortida a problemes històrics
inherents al model d’estat actual, com la distribució
competencial, la solidaritat, la igualtat en relació amb altres
comunitats autònomes o un sistema de finançament que ha de
ser més just per als ciutadans i ciutadanes de la nostra
comunitat, que reconegui els costs d’insularitat, un sistema en
el qual no sigui possible que un territori que contribueix al
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conjunt de l’estat es trobi, després del seu acte solidari, en pitjor
situació econòmica que els territoris que reben la seva
solidaritat.

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Les Illes Balears aspiren a tenir un paper actiu, protagonista
i veure reconegudes les seves aspiracions en el marc d’un estat
espanyol federal.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Proposició no de llei

Ordre de Publicació

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'iniciar el procés de reforma de la Constitució Espanyola, per
tal de reformar aquells aspectes necessaris per fer evolucionar
l’estat de les autonomies cap a un estat federal.

RGE núm. 3278/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a descontaminació dels sediments extrets del dragat del Port
de Maó, amb tramitació davant la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

2. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'incloure entre els aspectes a reformar de la Constitució
Espanyola:
a) El reconeixement de la realitat plurinacional, pluricultural
i plurilingüística de l’Estat espanyol i la protecció de la
diversitat, en particular, de les diferents llengües que conformen
un dels més rics patrimonis culturals de l’Espanya actual.
b) La creació d’un sistema de finançament propi d’un estat
federal, basat en els principis d’ordinalitat i lleialtat
institucional, on quedin clares les competències en matèria
d’ingressos i despeses, que reconegui el cost d’insularitat i que
garanteixi la possibilitat que les actuals comunitats autònomes
puguin crear els seus propis imposts sense que hi càpiga la
intervenció de l’Estat, assegurant que el càlcul de les necessitats
de despesa dels diferents territoris tengui en compte el cost de
la vida a cada un.
c) La reforma del Senat, convertint-lo en vertadera cambra
de representació territorial, on les diferents comunitats
autònomes tenguin una representació igual, i sigui vertadera
expressió de la diversitat de l’estat, incloent entre les funcions
de l’Estat la possibilitat d’un debat previ d’aquelles matèries
que pel seu contingut el Govern de l’Estat entengui que afecten
principalment les administracions territorials.
d) Aplicant com a regla general que totes les competències
es considerin originàriament de les comunitats, a excepció de
les que la Constitució atribueixi a l’Estat, i garantint la
distribució competencial de forma rigorosa a través del Tribunal
Constitucional, assegurant que l’Estat no pugui interferir en les
competències de les comunitats.
e) Incloent dins la Constitució la Conferència de Presidents
de les nacionalitats i regions que conformen l’Estat, així com els
organismes de coordinació de les relacions bilaterals i
multilaterals.
f) Incloent la plena consideració de les comunitats com a
part de l’Estat i contemplant la possibilitat d’asimetria entre les
diferents comunitats en el marc de l’estat federal, entesa aquesta
com la possibilitat de tractar de forma diferenciada
determinades especificitats.
g) Plantejant la reforma del Títol VI assumint una major
vinculació entre el poder judicial i l’estructura federal de l’estat,
proposant l’existència d’un òrgan territorialitzat de govern
judicial, a imatge del Consell General del Poder Judicial, així
com creant la figura dels Fiscals Generals de les comunitats.

RGE núm. 3353/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a negociació de les Perspectives Financeres (PPFF)
2014-2020 (marc financer plurianual) a la Unió Europea i en
particular les polítiques d'ocupació, R+D+I, Pimes, Europa
2020, Canvi climàtic, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 3 d'abril de 2013).

3. El Parlament de les Illes Balears acorda trametre còpia
d'aquest acord al Govern de l'Estat, a les Corts Generals i a les
assemblees legislatives de les comunitats autònomes.

RGE núm. 3354/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a exempció de copagament farmacèutic per a les
persones amb discapacitat, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 3 d'abril de
2013).
RGE núm. 3356/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a per garantir la totalitat del servei d'orientació
laboral en totes les seus del SOIB a les nostres illes, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 3 d'abril de 2013).
Palma, a 3 d'abril 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 de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Descontaminació dels sediments extrets del dragat del port de
Maó.
El dragat i el posterior tractament descontaminant dels fangs
tòxics de Flix (Tarragona) ha estat valorat com una obra
d’interès general, amb un cost de 200 milions d’euros, dels
quals el 30% l’aporta el Ministeri d'Agricultura i la resta el Fons
de Cohesió de la Unió Europea. Segons els estudis científics, els
sediments que es dragaran, unes 800.000 tones de fangs,
contenen entre altres contaminants alts nivells de mercuri
provinents de l’activitat industrial abocada sense contro de fa un
segle.
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La situació de Flix és molt semblant a la que ens trobam a
Maó. El port de Menorca necessita ser dragat per garantir la
seguretat i la maniobrabilitat dels vaixells, però és igualment
necessari que aquest dragat es faci amb garanties per al medi
marí, per a la salut de les persones i per a l’economia
menorquina, molt vinculada als compromisos de Reserva de
Biosfera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Des de MÉS ja hem presentat diverses iniciatives per aturar
l’actual projecte de dragatge del port de Maó que pretén dur a
terme Autoritat Portuària, i que suposarà l’abocament de fangs
contaminats a la mar, amb el desastre ecològic, sanitari i
econòmic que se’n deriva. En cap cas no ens oposam a un
dragatge necessari però sí a la manera com s’ha plantejat.

Negociació de les Perspectives Financeres (PPFF) 2014-2020
(Marc Financer Plurianual) a la Unió Europea i en particular les
polítiques d'Ocupació, R+D+I, Pimes, Europa 2020, Canvi
Climàtic.

La gestió del dragat i el posterior tractament dels sediments
a Tarragona hauria d’haver estat el model aplicat al port de Maó
per part d’Autoritat Portuària. No ha estat així, i el procés de
contractació i d'inici d’obres està previst per a aquest mes de
març.

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), 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.

Per tot açò, el Grup Parlamentari MÉS presenta aquesta
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la poca
transparència i les poques garanties ambientals que ofereix
Autoritat Portuària de les Illes Balears en l’execució del dragat
del port de Maó.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja la decisió política
d’Autoritat Portuària de les Illes Balears d’executar el dragat del
port de Maó sense garantir als menorquins i menorquines que
els sediments no tindran un efecte negatiu sobre el medi marí,
sobre la salut de les persones i sobre l’economia de l’illa.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries amb Autoritat
Portuària i amb el Govern de l’Estat per evitar l’abocament a la
mar dels sediments contaminats extrets del dragat del port de
Maó, perquè siguin descontaminats i dipositats a terra.
4. El Parlament de les Illes Balears insta Autoritat Portuària
de les Illes Balears a revisar el protocol d’actuacions en el
dragat i el tractament dels sediments que s’extreguin, i a
elaborar un nou projecte per tal que els esmentats sediments
siguin dipositats i descontaminats a terra.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment i el Ministeri d’Agricultura a alliberar una partida
econòmica amb els recursos suficients perquè sigui viable el
tractament i la descontaminació dels sediments tòxics, i evitar
així el seu abocament a la mar.
Palma, a 21 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Exposició de motius

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 profundament
preocupat davant l'evidència que els efectes de la crisi
econòmica estan destruint els entramats bàsics de la nostra
societat. Aquesta preocupació l'hem expressada en infinitat
d'ocasions, tant al nostre país a tots els nivells en els quals els
socialistes espanyols del PSOE estem representats -local,
autonòmic, nacional- com a escala europea a través del grup
parlamentari Socialistes and Demòcrates al Parlament Europeu.
Els socialistes no creiem en el pensament únic que la dreta
espanyola i europea ens intenten imposar, el de l'austeritat
econòmica com a únic camí per sortir de l'actual crisi
econòmica i financera.
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 en 2009 enfront de 2,3% en 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 pugui recolzar 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 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
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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.
El Grup Parlamentari Socialista considera que amb l'objecte
de reforçar la posició negociadora del govern és necessari
renovar el compromís aconseguit per tots els grups
parlamentaris al final de l'anterior legislatura, actualitzant el seu
contingut per aconseguir que els interessos del nostre país i de
la pròpia Unió Europea siguin defensats com correspon en la
fase final d'aprovació del nou Marco Financer Plurianual
2014-2020.
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 augmentar el finançament (en comparació del
període 2007-2013) per a l'ocupació, l'educació, la formació, la
mobilitat, la joventut i la inclusió social. La inclusió social dels
joves europeus ha d'integrar-se i figurar com a prioritat en totes
les polítiques pertinents finançades amb càrrec al pressupost de
la UE.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a assignar, en el marc de l'Estratègia Europea 2020,
un major volum de recursos a la formació i educació a llarg
termini, especialment per lluitar contra la desocupació juvenil
i de llarga durada. La Comissió Europea ha proposat
instruments relacionats amb la joventut, com la Garantia per als
Joves. Aquesta garantia juvenil ha de ser un programa europeu,
de qualitat amb uns drets socials mínims, cofinançat, i que
combini formació i inserció que ha de ser impulsat també pels
Estats membres pel que s'insta al Govern espanyol també a
recolzar-ho i engegar-ho al nostre país.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a assignar a l'FSE (Fons Social Europeu) el 25% del
finançament global de la política de cohesió per promoure
l'ocupació i la inversió social. S'Hauria de reservar el 20% del
finançament de l'FSE per a la promoció de la inclusió social i la
lluita contra la pobresa.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a garantir que el Fons Europeu de Globalització es
manté en vigor i s'utilitzarà com un instrument per ajudar totes
les categories de treballadors a reincorporar-se al mercat de
treball i adquirir noves habilitats.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a trobar una solució adequada per continuar amb el
programa d'Ajuda a les Persones desfavorides.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a augmentar el finançament en favor de la recerca i
la innovació, les PIME, i la competitivitat en comparació del
marc financer plurianual 2007-2013. Mantenir en les noves
Perspectives Financeres l'esforç en el finançament de les
polítiques orientades a la innovació i recerca dins de la Unió
Europea, és clau per a l'èxit de l'Estratègia 2020, potenciant
sobretot les línies dedicades a les PIMES en el VIII futur
Programa Marc i, en particular, al Programa de Competitivitat
i Innovació.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a establir dins de les Perspectives Financeres un
instrument específic dedicat a les PIMES que promogui la seva
competitivitat i doni suport a l'estratègia de la Unió Europea a
favor de les petites empreses
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a defensar la necessitat d'introduir al pressupost de la
Unió Europea elements que tinguin en compte l'esforç realitzat
pels estats per tancar la denominada “bretxa tecnològica”.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a donar suport a la proposta del Mecanisme
Connectar Europa (MCE) per garantir un major finançament per
a la realització de projectes prioritaris d'infraestructures
identificats en l'àmbit del transport, l'energia i les
telecomunicacions. La transferència proposada del Fons de
Cohesió al MCE s'ha de dur a terme exclusivament en països de
la cohesió, i en favor de les seves infraestructures de transport,
en línia amb la millora de la capacitat administrativa d'aquests
estats membres.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a donar suport a la proposta de la Comissió respecte
a les mesures essencials en matèria de medi ambient, canvi
climàtic i biodiversitat en el conjunt del pressupost de la UE
amb la finalitat de mobilitzar inversions en favor d'una
economia sostenible baixa en carboni. S'ha de donar un suport
adequat per aconseguir els objectius d'Europa 2020 i els
objectius de la Unió respecte al clima, l'energia, l'eficiència dels
recursos i la biodiversitat. Així mateix han de disposar-se
salvaguardes extremes per evitar inversions ambientalment
nocives i incoherents.
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Palma, a 27 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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Aquestes mesures suposen un empitjorament en la seva
situació sanitària, laboral i social, i tenen, al mateix temps,
repercussió als serveis públics, suposant major despesa que amb
els estalvis que es pretenen amb la seva implementació.
Per tota aquesta exposició, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

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

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a promoure les reformes necessàries per garantir que les
persones amb discapacitat, en grau igual o superior al 33% i
amb independència del moment en què adquiriren tal condició,
estiguin exemptes d’aportació en la prestació farmacèutica.

Exempció de copagament farmacèutic per a les persones amb
discapacitat.
El Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, de Mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de
Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions,
va establir un nou procediment i un nou sistema de copagaments
en la prestació farmacèutica.
D’acord amb el que diu el Reial Decret Llei, les persones
amb discapacitat estan exemptes d’aportació als supòsits
contemplats en la seva normativa específica.
Per tant, les persones amb grau de discapacitat superior al
33% estaran exemptes d’aportació en prestació farmacèutica en
els casos establerts a la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració
social de les persones amb discapacitat.
El Reial Decret 383/1984, d'1 de febrer, pel qual s'estableix
i regula el sistema especial de prestacions socials i econòmiques
previst en la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de les
persones amb discapacitat estableix la gratuïtat de la prestació
farmacèutica per aquelles persones amb discapacitat en grau
igual o superior al 33%. Per això, és requisit no ser beneficiari
o no tenir dret, per edat o por qualsevol altres circumstàncies, a
prestació o ajuda d’anàloga naturalesa i finalitat i, en el seu cas,
d’igual o superior quantia donada per altre organisme públic.
És a dir, no estarien exemptes de copagament aquelles
persones que, por qualsevol títol, obligatori o com a millora
voluntària, ja sigui com a titulars o com a beneficiaris,
tinguessin dret a les prestacions d’assistència sanitària, inclosa
la farmacèutica, del règim general o règims especials del
sistema de la Seguretat Social.
En la mesura en què, en l'actualitat, existeixen nombrosos
supòsits pels quals les persones residents a Espanya tenen la
condició d’assegurats a efectes de l’assistència sanitària en el
Sistema Nacional de Salut, la previsió de gratuïtat en l’accés
dels medicaments per a les persones amb discapacitat queda
pràcticament buida de contingut.
Les mesures de copagament afegeixen més obstacles a
persones que ja tenen moltes dificultats en la seva vida,
repercutint negativament en el dret fonamental d’accedir amb
equitat a tractaments, mèdics i de cures, necessaris per garantir
la seva salut. Amb això estam agreujant la situació d’un
colAlectiu de persones més vulnerables.

Palma, a 25 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Per garantir la totalitat del servei d'orientació laboral a totes les
seus del SOIB a les nostres illes.
Amb unes altes dades d’atur, amb un increment de l’atur de
llarga durada, l’atenció amb servei d’orientació es redueix a les
nostres illes, i no sols pel nombre absolut d’orientadors laborals
que han passat de 119 orientadors el 2011, a sols 53 el 2013, si
no que aquesta reducció té un impacte amb la seva extensió
territorial en l’atenció als treballadors desocupats
fonamentalment de Ciutadella i Sant Antoni de Portmany.
Aconseguir cita per a orientació personalitzada a Ciutadella
ja no és possible. Aconseguir cita per a orientació en grup a Sant
Antoni a Eivissa ja no és possible.
Rebre orientació per a qualsevol persona aturada és un dret,
una oportunitat per poder accedir a una demanda laboral, a un
curs de formació adient en cada cas, i són les persones aturades
les que més difícil tenen la mobilitat, són les que més atenció
necessiten. A més, programes com el Pla Prepara obliguen a una
orientació personalitzada per accedir a un ajut de 400 euros.
Amb una situació laboral tan complicada no és tolerable
rebaixar els serveis a les persones aturades que res no tenen,
dificultant el seu accés a una oportunitat d’atenció i de feina.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que recuperi, aprovi i apliqui el Pla Extraordinari d’Orientadors
i Promotors d’Ocupació amb les comunitats autònomes fins que
la taxa d’atur superi el 15%.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que germanitzi de manera immediata el serveis
d’orientació personalitzada i en grup a cadascuna de les
poblacions que disposen de seu del SOIB a les nostres illes.
Palma, a 25 de març de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 10526/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a programes
amb recursos del SOIB. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre
de 2012).

Consell Insular d'Eivissa:
• Processos d'inserció per a l'ocupació de colAlectius
vulnerables, adreçat al colAlectius de discapacitats
• Accions formatives per a persones en situació d'atur:
instalAlacions d'energies renovables en edificis
• Accions formatives per a colAlectius vulnerables: atenció
sociosanitària a persones dependents en institucions socials,
neteja de superfícies i mobiliari en edificis locals
• Agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
Consell Insular de Formentera:
• Tallers d'ocupació. TO Tramuntana IV
• Accions formatives per a persones en situació d'atur, anglès
atenció al públic
• Accions formatives per a colAlectius vulnerables: operacions
bàsiques de restaurant i bar
• Programa de renda mínima d'inserció (RMI)
• Orientació laboral per a persones en situació d'atur
• Agent d'ocupació i desenvolupament rural (AODL)
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Quins són els programes i les accions desenvolupats per
cadascun dels consells insulars amb recursos del SOIB al
2012?

Ordre de Publicació
B)

Consell Insular de Mallorca:
• Processos d'inserció per a l'ocupació de colAlectius
vulnerables, adreçat al colAlectiu de discapacitats
• Tallers d'ocupació: TO de Son Amer i TO pedra i natura a
la Serra de Tramuntana.
• Programa de renda mínima d'inserció (RMI)
• Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)
Consell Insular de Menorca:
• Processos d'inserció per a l'ocupació de colAlectius
vulnerables, adreçat al colAlectiu de discapacitats i malaltia
mental
• Processos d'inserció per a l'ocupació de colAlectius
vulnerables, adreçat al colAlectiu de risc d'exclusió social
• Accions formatives per a colAlectius vulnerables: forn i
brioixeria, neteja de superfícies i mobiliari en edificis locals,
operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la
indústria alimentària, operacions bàsiques de pisos en
allotjaments i operacions bàsiques de restaurant i bar
• Tallers d'ocupació: TO Algairens i TO Biosfera
• Programa renda mínima d'inserció (RMI)
• Agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL)

A la Pregunta RGE núm. 10527/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a persones
ateses amb recursos del SOIB. (BOPIB núm. 79, de 21 de
desembre de 2012).
A quantes persones han atès cadascun dels consells amb els
recursos del SOIB?
Consell Insular de Mallorca: 837
Consell Insular de Menorca: 750
Consell Insular d'Eivissa: 253
Consell Insular de Formentera: 140
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació

•
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Centre Bit Raiguer, carrer Selleters núm. 25

C)
Marratxí, 5 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

A la Pregunta RGE núm. 10528/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors
laborals (I). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).
Quants d'orientadors laborals han treballat durant tot l'any
2012 a cadascuna de les illes?

Ordre de Publicació
F)

Mallorca: 33 orientadors
Menorca: 6 orientadors
Eivissa: 5 orientadors
Formentera: 2 orientadors

A la Pregunta RGE núm. 122/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
ampliació Club Nàutic s'Arenal. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Quin serà el cost i com i per quines entitats serà finançat el
projecte d'ampliació del port esportiu del Club Nàutic de
S'Arenal, l'escola de vela i els edificis de serveis del Club
Nàutic?

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 10529/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a orientadors
laborals (II). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

El cost del projecte és de 18 milions d'euros i serà finançat
pel Club Nàutic.
Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Quants d'orientadors laborals han treballat 6 mesos o
menys el 2012 a cadascuna de les illes?

Ordre de Publicació

El nombre d'orientadors laborals és el següent:
G)
Mallorca: 19 orientadors
Menorca: 1 orientador
Eivissa: 1 orientador
Formentera: 1 orientador

A la Pregunta RGE núm. 141/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a deute de la
conselleria amb els centres docents. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Per quin motiu el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats va falsejar les dades del deute de la conselleria
amb els centres docents?

Ordre de Publicació
E)

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats no falseja mai
cap deute.

A la Pregunta RGE núm. 10867/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles.
(BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).
Relació detallada de béns immobles l'alineació dels quals
està prevista per part del Govern de les Illes Balears en el
marc del Pla financer de reequilibri.
Relació detallada de béns immobles l'alineació dels quals
està prevista per part del Govern de les Illes Balears en el marc
del Pla financer de reequilibri:
• Jeroni Pou (pis i garatge)
• 28 panteons
• Sa Casa Nova

•
•
•
•
•

En preparació:
5 parcelAles i 4 construccions a Lluc Alcari
Alberg Juvenil Platja de Palma, carrer Costa Brava, núm.
13, Palma
Antiga cambra de la Propietat Urbana de Manacor, carrer
Amargura núm. 14
Antiga cambra de la Propietat Urbana d'Inca, carrer Comerç,
núm. 9
Antiga cambra de la Propietat Urbana d'Eivissa, carrer
Ignasi Wallis núm. 25

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 166/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Pla estratègic de
joventut. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Quin és el calendari previst per a l'aprovació del nou Pla
estratègic de joventut?
En aquests moments s'està fent la valoració del Pla
estratègic de joventut que va finalitzar el 2012 i s'està estudiant
una modificació de la normativa que fa referència a joventut.
Entre d'altres, un dels aspectes a modificar és el funcionament
de la comissió interdepartamental amb l'objectiu de fer-la més
operativa i que ha de servir de base per a l'aprovació d'un nou
Pla estratègic de joventut.
Palma, 8 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 169/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de Seguretat Social (I).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Palma, 12 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

3.17. INFORMACIÓ
Quines empreses turístiques de les nostres illes s'han
beneficiat del descompte del 50% dels costos de la Seguretat
Social dels treballadors fixos discontinus que han treballat el
novembre del 2012?
Tal com es desprèn de la disposició addicional dotzena de la
Llei 3/2012, s'hi poden acollir les empreses l'activitat de les
quals s'enquadra en els sectors de turisme, comerç vinculat al
turisme i hoteleria, sense necessitat de fer la declaració
complementària i aquelles empreses que, encara que no tenguin
una activitat del sector turístic, acreditin mitjançant una
declaració voluntària que la seva activitat està relacionada amb
el turisme.

Ordre de Publicació
A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 2472/13, de cans d'assistència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2013, atès l'escrit RGE núm. 3294/13, presentat pel
Grup Parlamentari Socialista, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 91, de 22 de març d'enguany, fins al proper dia 10
de maig de 2013.

El Govern de les Illes Balears està en contacte amb el
ministeri, amb la finalitat d'obtenir les empreses i el nombre de
treballadors totals que es varen acollir a aquesta bonificació el
passat més de novembre, atès que les estadístiques indicatives
s'han d'obtenir sobre les bases de dades de la Tresoreria i del
SEPE que pertanyen al ministeri. En aquests moments encara no
tenim les dades.
Palma, 12 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 170/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a empreses
turístiques beneficiades dels costos de Seguretat Social (II).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril 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. 2473/13, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2013, atesos els escrits RGE núm. 3295/13 i
3367/13, presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari MÉS, respectivament, acorda d'ampliar el termini
de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 91, de 22 de març d'enguany, fins al proper dia
10 de maig de 2013.

Quina és la quantia econòmica estalviada a cada una de les
empreses turístiques de les nostres illes beneficiades pel
descompte del 50% dels costos de la Seguretat Social dels
treballadors fixos discontinus que han treballat el novembre
del 2012?
El Govern de les Illes Balears està en contacte amb el
ministeri, amb la finalitat d'obtenir les quanties totals
bonificades a les empreses pels treballadors totals que s'han
acollit a aquesta bonificació en aquest passat més de novembre,
atès que les estadístiques indicatives s'han d'obtenir sobre les
bases de dades de la Tresoreria i del SEPE que pertanyen al
ministeri. En aquests moments encara no tenim les dades.
Si necessita un estudi per a cada empresa, ho ha de solAlicitar
a la Tresoreria de la Seguretat Social, ja que el Govern de les
Illes Balears no té aquestes dades perquè no és una competència
transferida.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la
Proposició de llei RGE núm. 7172/12, de modificació de la Llei
6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial i
modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2013, atesos els escrits RGE núm. 3367/13 i
3383/13, presentats pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup
Parlamentari MÉS, respectivament, acorda d'ampliar el termini
de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012, fins al proper dia 22
d'abril de 2013.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.

Ordre de Publicació

Resolució de Presidència

D)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals per a la Proposició no de llei RGE núm. 1986/12,
relativa a retirada d'honors a persones sentenciades per casos
de corrupció.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2013, atès l'escrit RGE núm. 3368/13, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, acorda que la proposició no de llei
esmentada amb solAlicitud de tramitació davant el Ple, publicada
al BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012, es tramiti davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple de la cambra RGE núm. 3336/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2013, atès l'escrit RGE núm. 3369/13, presentat pel
diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
accepta la retirada de la pregunta esmentada, relativa a fixos
discontinus i publicada al BOPIB núm. 92, de 27 de març
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap del Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual.
B. L’esmentada plaça actualment està vacant i dotada
pressupostàriament.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Xavier Muntaner i Roca com a cap del
Gabinet de Presidència amb caràcter de personal eventual,
amb efectes econòmics i administratius des del dia 1 d’abril
de 2013, amb retribucions assimilades a les d’un portaveu
suplent dels grups parlamentaris i categoria administrativa
assimilada a la d’un funcionari que ocupi una plaça de cap
de servei, del grup A1 i nivell 28.
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
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs 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 des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 27 de març de 2013.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Margalida Duran i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Joana Lluïsa
Mascaró i Melià.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 d'abril de 2013, es dóna per assabentada de l'escrit RGE núm.
3372/13, presentat per la Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual formalitza la seva
renúncia a la condició de diputada, conformement amb
l'establert a l'article 9.4 del Reglament de la cambra.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 d'abril de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 92, de 27 de març de
2013.
- Pàg. 4927 i 4954. Informació, apartat E)
On diu: ... RGE núm. 316/13.
Hi ha de dir: ... RGE núm. 316/12.
- Pàg. 4928, 4929 i 4957, apartats Q), R) i S)
On diu: Q) RGE núm. 2668/13, ... R) RGE núm. 2669/13, ... S)
RGE núm. 2670/13, ...
Hi ha de dir: Q) RGE núm. 2868/13, ... R) RGE núm. 2869/13,
... S) RGE núm. 2870/13, ...
- Pàg. 4940 i 5004. Proposicions no de llei davant comissió,
apartat C)
On diu: RGE núm. 3027/13, ....
Hi ha de dir: RGE núm. 3127/13, ....
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