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K) A la Pregunta RGE núm. 6953/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pla Prepara (III).
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castellà (II). 5358

Q) A la Pregunta RGE núm. 7105/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla hidrològic de les
Illes Balears 2. 5358

R) A la Pregunta RGE núm. 7106/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla hidrològic de les
Illes Balears. 5359

S) A la Pregunta RGE núm. 7110/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inversió ferroviària
2011. 5359

T) A la pregunta RGE núm. 7157/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a presumpta
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Y) A la Pregunta RGE núm. 7591/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a descentralització
educativa. 5360

Z) A la Pregunta RGE núm. 7633/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a programa Pise 2.
5360

AA) A la Pregunta RGE núm. 7712/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari (I).
5360

AB) A la Pregunta RGE núm. 7739/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a nous programes
(II). 5360

AC) A la Pregunta RGE núm. 7811/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a reunions de la
comissió bilateral mixta. 5361

AD) A la Pregunta RGE núm. 7835/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a adoctrinament.
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AE) A la Pregunta RGE núm. 7837/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a adoctrinament 3.
5361

AF) A la Pregunta RGE núm. 7890/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a centre de salut de Sant Josep.
5361
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AG) A la Pregunta RGE núm. 7901/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a projecte lingüístic.
5361

AH) A la Pregunta RGE núm. 7930/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a quantia de dietes
als òrgans de la conselleria de salut. 5361

AI) A la Pregunta RGE núm. 7958/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a congrés estatal sobre
educació i immigració (I). 5361

AJ) A la Pregunta RGE núm. 7959/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a congrés estatal sobre
educació i immigració (II). 5362

AK) A la Pregunta RGE núm. 7996/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a museu de Formentera.
5362

AL) A la Pregunta RGE núm. 8187/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina  Santiago i Rodríguez, relativa a director de l'oficina
del SOIB a Felanitx. 5362

AM) A la Pregunta RGE núm. 8516/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb PROMOLINS, SL. 5362

AN) A la Pregunta RGE núm. 8521/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb PROMOLINS, SL. 5362

AO) A la Pregunta RGE núm. 8140/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(I). 5363

AP) A la Pregunta RGE núm. 8146/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(VII). 5363

AQ) A la Pregunta RGE núm. 8147/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de farmàcia
(VIII). 5363

AR) A la Pregunta RGE núm. 8159/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni a la SFM.
5363

AS) A la Pregunta RGE núm. 8516/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb PROMOLINS, SL. 5363

AT) A la Pregunta RGE núm. 8623/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL. 5363

AU) A la Pregunta RGE núm. 8631/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb Instituto Médico Balear. 5364

AV) A la Pregunta RGE núm. 8660/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb Instituto Médico Balear. 5364

AW) A la Pregunta RGE núm. 8674/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb Instituto Médico Balear. 5364

AY) A la Pregunta RGE núm. 8732/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. 5364

AZ) A la Pregunta RGE núm. 8747/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears amb Hospital General de Muro, SL. 5364

BA) A la Pregunta RGE núm. 8790/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a  l'Exterior amb Hospital General de Muro, SL. 5364

BB) A la Pregunta RGE núm. 8805/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears amb Dioscorides Control, SL. 5365
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BC) A la Pregunta RGE núm. 8848/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb Dioscorides Control, SL. 5365

BD) A la Pregunta RGE núm. 8863/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. 5365

BE) A la Pregunta RGE núm. 8906/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. 5365

BF) A la Pregunta RGE núm. 8964/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL. 5365

BG) A la Pregunta RGE núm. 9022/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb ROYALGAME, SL. 5365

BH) A la Pregunta RGE núm. 9037/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb REBERSEC. 5366

BI) A la Pregunta RGE núm. 9080/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb REBERSEC, SL. 5366

BJ) A la Pregunta RGE núm. 9095/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears amb PRESTTO. 5366

BK) A la Pregunta RGE núm. 9138/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb PRESTTO. 5366

BL) A la Pregunta RGE núm. 9196/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Fundació
Balears a l'Exterior amb ROYALMATIC, SL. 5366

BM) A la Pregunta RGE núm. 9396/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves a centre
educatius (I). 5366

BN) A la Pregunta RGE núm. 10897/12 i 11095/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles  de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 5367

BO) A la Pregunta RGE núm. 10926/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles  de la
Fundació Es Baluard Museu Modern i Contemporani. 5367

BP) A la Pregunta RGE núm. 11075/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles  de
l'Agència Tributària de les Illes Balears (IBESTAT). 5367

BQ) A les preguntes RGE núm. 11121/12 i 11187/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles  de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. 5367

BR) A la Pregunta RGE núm. 11161/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles  de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 5367

BS) A la Pregunta RGE núm. 11192/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles  de la
Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears. 5367

BT) A la Pregunta RGE núm. 11227/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles  de
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 5368

BU) A les preguntes RGE núm. 613/13 i 614/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada, relatives a promoció del mercat espanyol (I
i II). 5368

BV) A la Pregunta RGE núm. 659/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Museu Arqueològic
de  Dalt Vila. 5368

BX) A les preguntes RGE núm. 790/13, 791/13 i 792/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat, relatives a espais cedits per Ports de les
Illes Balears (I a III). 5368
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BY) A la pregunta RGE núm. 1010/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estalvi econòmic en la
bonificació  per residència. 5368

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 4487/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del director de l'Oficina de control
pressupostari. 5368

B) RGE núm. 4357/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant el Ple de la cambra. 5369

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4316/13, 3958/13 i 4328/13.
5369

B) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura
a les Illes Balears. 5369

C) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la instalAlació, l'accés
i l'exercici d'activitats a les Illes Balears. 5369

D) Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la Proposició de llei RGE núm. 2978/13, de modificació de la disposició
addicional novena a la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. 5369

E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 9435/12. 5370

F) Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 3739/13. 5370

G) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7337/12. 5370

H) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8479/12. 5370

I) Retirada de la proposta de tramitació directa i en lectura única del Projecte de llei RGE núm. 3228/13, pel qual es modifica la Llei
5/2012, de dia 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal. 5370

4. INFORMACIONS

A) Canvis a la Comissió de Turisme, a la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial i a la Ponència d'estudi de la situació
del transport aeri. 5370

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013. 5371
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3889/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de promoció
turística a l'illa d'Eivissa.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado i Truyols.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Xico Tarrés i
Carlos Delgado.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4167/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a necessitats d'escolarització.
(BOPIB núm. 96, de 26 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3953/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ordenació lingüística.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3956/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a cas Scala. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril
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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3949/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute amb el tercer sector.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3954/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nova taxa aèria. (BOPIB núm.
95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3955/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política d'habitatge social.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3940/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a ajuts 2012 per a la població més
vulnerable. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3951/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cardiòleg a l'Hospital de
Formentera. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3948/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta de l'EBAP per a la

formació del professorat. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3945/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fòrum Turisme i Art. (BOPIB
núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3950/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conferència sectorial en matèria
d'ocupació. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3943/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a acord de les principals
cooperatives de Menorca. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3947/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a diada de protecció civil.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3944/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regularització de fondejos.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3946/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a línies de finançament per a les
empreses de les Illes Balears. (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig 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 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3957/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nous copagaments sanitaris.
(BOPIB núm. 95, de 19 d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 3952/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descompte de residents per als
estrangers residents a les Illes Balears. (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril 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 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'abril de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 3864/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a incompatibilitats. (BOPIB núm.
95, de 19 d'abril de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 4172/13 i 3958/13.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril de 2013, quedaren ajornades les dues preguntes
esmentades, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, i de la diputada Sra. Francesca L. Armengol
i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a atac a la
nostra llengua (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril d'enguany), i a
Decret 16/2012 (BOPIB núm. 95, de 19 d'abril d'enguany),
respectivament, atesa l'absència del Sr. President del Govern, a
qui anaven dirigides.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

2978/13, de modificació de la disposició addicional novena de
la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'abril de 2013, es prengué en consideració, per 30 vots a
favor, 24 en contra i 1 abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Consell Insular de Menorca (BOPIB
núm. 91, de 22 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7335/12, relativa a mesures contra la pujada de l'IVA del
material escolar, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a estudiar la viabilitat que en els propers pressuposts es
pugui crear una partida pressupostària destinada a la creació
d’un programa d’ajuts al material escolar destinat a les famílies
amb rendes baixes o desocupades."

A la seu del Parlament, 23 d'abril de 2013.
El secretari en funcions de la comissió:
Manuel J. Monerris i Barberá.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
795/13, relativa a millora dels plans d'estudis en cultura
financera i tributària, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a

millorar els plans d’estudis per assegurar que al final de
l’educació secundària els alumnes disposin d’una cultura
financera i tributària suficient per gestionar de manera
responsable aquest àmbit de les seves vides."

A la seu del Parlament, 23 d'abril de 2013.
El secretari en funcions de la comissió:
Manuel J. Monerris i Barberá.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1298/13, relativa a Carta Europea i administració
perifèrica de l'Estat, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

l’Estat a complir amb el que estableix la Carta Europea de les
Llengües Regionals o Minoritàries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a vetllar per la presència de la llengua catalana en els serveis
públics de l’Administració Perifèrica de l’Estat ubicats a la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a assegurar que el personal de l’Administració de l’Estat a les
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Illes Balears tengui un domini suficient de la llengua catalana
per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants."

A la seu del Parlament, 30 d'abril de 2013.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
La vicepresidenta de la comissió:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'abril de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 406/13, relativa a aplicació de
l'IVA superreduït al pa sense gluten apte per als pacients
celíacs, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a

adoptar les mesures necessàries perquè el pa sense gluten, apte
per als pacients celíacs, tributi al tipus superreduït(4%) de
l’IVA."

A la seu del Parlament, 30 d'abril de 2013.
La secretària de la comissió:
Margalida Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9449/12, relativa a Palestina, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears condemna aquest nou

atac d’Israel sobre la població civil palestina així com rebutja
l’enviament de coets per part de HAMAS i insta les dues parts
a perseguir el terrorisme.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i la comunitat internacional a exigir a l’estat d’Israel el
compliment de les seves obligacions internacionals, entre elles
el desmantellament de les colònies, la retirada de l’exèrcit
israelià dels territoris palestins i la destrucció del mur de la
vergonya tal i com marquen les resolucions de les Nacions
Unides.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Unió Europea a
la suspensió dels acords comercials amb l’estat d’Israel, i molt
especialment els de venda d’armes, mentre la comunitat
internacional denunciï que hi ha una violació dels drets
humans."

A la seu del Parlament, 30 d'abril de 2013.
La secretària de la comissió:

Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 7836/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
adoctrinament, 2. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 25 d'abril de 2013, debaté la Pregunta RGE
núm. 8162/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estructura
administrativa que preveu el Decret 24/2012. (BOPIB núm. 70,
de 8 de novembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 25 d'abril de 2013, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 172/13 i 173/13, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a treballadors fixos discontinus ocupats el novembre de
2011 i el novembre de 2012. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 25 d'abril de 2013, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 10530/12, 10531/12 i 10532/12, de l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a subvencions per a cooperatives i economia
social (I, II i III). (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 25 d'abril de 2013, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 167/13 i 168/13, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a situació de les persones estrangeres inscrites com a
demandants d'ocupació (I i II). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de 2013, rebutjà
el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.  7335/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra la
pujada de l'IVA del material escolar. (BOPIB núm. 66, de 5
d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  973/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contra la privatització
del Registre Civil. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  1437/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei
de l'indult. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 24 d'abril de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm.  161/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament a la dispensació ambulatòria hospitalària del Reial
decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per a
garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millora
de la qualitat i seguretat de les seves prestacions. (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  1507/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport públic per
carretera. (BOPIB núm. 89, de 8 de març de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'abril de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  1856/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció de muntanyes
submarines. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril de
2013, rebutjà el Punt 4 de la Proposició no de llei RGE núm.
9449/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Palestina.
(BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012.

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  9535/12, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a evitar desnonaments injusts.
(BOPIB núm. 79, de 30 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. President del Consell Escolar de

l'Estat, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'abril de 2013, tengué
lloc la compareixença del Sr. President del Consell Escolar de
l'Estat, relativa a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la
participació en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les
forces polítiques representades, així com la d'entitats i de
persones expertes que es consideri convenient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4334/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria de joventut.
(Mesa de 2 de maig de 2013).

Palma, a 2 de maig 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 Govern sobre la política
general del Govern de les Illes Balears en matèria de joventut.

Palma, a 19 d'abril de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 4474/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3889/13, relativa a
política de promoció turística a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 2 de
maig de 2013).

Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3889/13, relativa a política de promoció turística a l'illa
d'Eivissa, la moció següent.

Política de promoció turística de l'illa d'Eivissa.

Atès l’acord assolit durant el debat per a la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’incloure la
competència en promoció turística com a pròpia dels consells
insulars.

Atès el compromís de fer efectiu el traspàs de la
competència durant la present legislatura, que portaven en el
programa electoral la totalitat de grups polítics aquí
representats.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha deixat de firmar
durant la present legislatura amb els consells insulars convenis
de colAlaboració per a la promoció turística diferenciada de
cadascuna de les illes.

Atès que les accions de promoció que porta a terme la
Conselleria de Turisme han provocat el malestar i el rebuig del
sector turístic d’algunes de les illes.

Per tot això exposat, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears constata que l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears estableix a l’article 70 que és
competència pròpia dels consells insulars, entre d’altres, la
promoció turística.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a iniciar de manera immediata la negociació d’un
calendari per al traspàs de la competència de promoció turística
als consells insulars que la vulguin rebre.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiu el traspàs de la competència en promoció
turística durant la present legislatura.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a recuperar els convenis de finançament d’accions en
promoció turística amb els consells insulars, destinant la
quantitat proporcional que s’acordi sobre el total del pressupost
de la Conselleria de Turisme en aquesta matèria, mentre no es
faci efectiu el traspàs de la competència en promoció turística.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a vetllar perquè hi hagi un únic estand de promoció
turística de l’illa d’Eivissa a les fires turístiques, i que aquest
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estigui sota la supervisió del Consell d’Eivissa, mentre no es
faci efectiu el traspàs de la competència de promoció turística.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer una promoció equitativa entre les illes d'Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca, per tal que rebin la mateixa
atenció i recursos econòmics sense promocions específiques que
genera desequilibris entre illes i entre municipis.

Palma, a 26 d'abril de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 4241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Planícia
(Banyalbufar). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4314/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressupost per implantar el decret que regula el tractament
integrat de llengües. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4421/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
a farmàcies (1). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4422/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sancions
a farmàcies (2). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4423/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització
racional dels medicaments (1). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4424/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a utilització
racional dels medicaments (2). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4436/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup de
comunicació de Prensa Pitiusa (I). (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4437/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup de
comunicació de Prensa Pitiusa (II). (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4438/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
patrimoni històric artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (I).
(Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4439/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
patrimoni històric artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (II).
(Mesa de 2 de maig de 2013).

Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Planícia (Banyalbufar).

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears al
pressupost per a la gestió de la possessió de Planícia, al terme
de Banyalbufar?

Palma, a 22 d'abril de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressupost per implantar el decret que regula el tractament
integrat de llengües.

Quin és el pressupost extraordinari que pensa dedicar la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats per tal
d'implantar el decret que regula el tractament integrat de
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears?

Palma, a 23 d'abril de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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 escrita.

Sancions a farmàcies (1).

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears han estat
objecte de sanció administrativa ferma en via administrativa o
inhabilitació professional ni estan excloses de la concertació
amb el Servei de Salut de les Illes Balears o amb la Mutualitat
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General de Funcionaris civils de l'Estat, la Mutualitat General
Judicial o l'Institut Social de les Forces Armades, des de dia 1
de gener de 2002 fins al dia 25 d'abril de 2013, desglossat per
anys naturals?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sancions a farmàcies (2).

Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears han estat
objecte de sanció administrativa ferma en via administrativa o
inhabilitació professional ni estan excloses de la concertació
amb el Servei de Salut de les Illes Balears o amb la Mutualitat
General de Funcionaris civils de l'Estat, la Mutualitat General
Judicial o l'Institut Social de les Forces Armades, des de dia 1
de gener de 2002 fins al dia 25 d'abril de 2013, desglossat per
anys naturals?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Utilització racional dels medicaments (1).

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears participen
en els programes d'atenció farmacèutica i en la realització del
conjunt d'activitats destinades a la utilització racional dels
medicaments que ha establert l'administració sanitària de les
Illes Balears o el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, des de l'any 2007 fins a l'any 2013, desglossat per
anys naturals?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Utilització racional dels medicaments (2).

Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears participen
en els programes d'atenció farmacèutica i en la realització del
conjunt d'activitats destinades a la utilització racional dels
medicaments que ha establert l'administració sanitària de les
Illes Balears o el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, des de l'any 2007 fins a l'any 2013, desglossat per
anys naturals?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Grup de comunicació de Prensa Pitiusa (I).

Quina és la quantitat econòmica concertada amb el grup de
comunicació de Prensa Pitiusa i TEF des de juliol de 2011 fins
a l'actualitat pel conjunt del Govern, ja sigui des de les
conselleries o les empreses del sector públic?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Grup de comunicació de Prensa Pitiusa (II).

S'ha subscrit algun conveni o contracte en aquesta
legislatura amb el grup de comunicació TEF i Prensa Pitiusa?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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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 escrita.

Patrimoni històric artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (I).

Coneix el conseller d'Educació, Cultura i Universitats si
s'estan venent elements de la colAlecció del patrimoni històric
artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Patrimoni històric artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra (II).

Si coneix el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
s'estan venent elements de la colAlecció del patrimoni històric
artístic de l'antiga Fundació Sa Nostra, sap quins són?

Palma, a 25 d'abril de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4478/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4481/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a flexibilitat del dèficit. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4482/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a diàleg amb el sector educatiu. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4513/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transport nàutic recreatiu de passatgers. (Mesa de 2 de maig
de 2013).

RGE núm. 4514/13, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
revalorització del municipi de Sant Antoni. (Mesa de 2 de maig
de 2013).

RGE núm. 4515/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Setmana nàutica internacional. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4516/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convenis per a la formació professional a Menorca. (Mesa de
2 de maig de 2013).

RGE núm. 4517/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasca
preventiva dels cossos de Policia Local. (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4518/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
unitat de transport pediàtric de Son Espases i el 061. (Mesa de
2 de maig de 2013).

RGE núm. 4519/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis per executar mesures judicials a menors que no
suposen privació de llibertat. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4520/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda per
als afectats per preferents de Bankia. (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4521/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a jornades empresarials entre les Illes Balears i els
Estats Units. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4522/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dades d'atur del mes d'abril. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4523/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a fondeig
d'embarcacions al Parc natural d'Eivissa i Formentera. (Mesa
de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4525/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a renda
bàsica. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'ocupació.
(Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4527/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Hotel Rocamar (I). (Mesa de 2 de maig de 2013).
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RGE núm. 4528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Hotel Rocamar (II). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4529/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acord de la
Conferència de presidents. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4530/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política educativa del Govern (I). (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4531/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política educativa del Govern (II). (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4532/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política educativa del Govern (III). (Mesa de 2 de maig de
2013).

Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Valoració de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA).

Com afronta el president les darreres dades de l'atur ofertes
per l'EPA?

Palma, a 29 d'abril de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Flexibilitat del dèficit.

Amb la flexibilització del dèficit aprovada divendres pel
Consell de Ministres, pensa el Govern posar en marxa mesures
de xoc per ajudar a trobar feina a les 169.000 persones que no
tenen feina actualment a les Balears?

Palma, a 29 d'abril de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Diàleg amb el sector educatiu.

Sr. President, té previst el Govern dialogar amb el sector
educatiu després de les tancades de la darrera setmana que han
afectat més de 150 centres de les Illes?

Palma, a 29 d'abril de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Transport nàutic recreatiu de passatgers.

Quines actuacions ha posat en marca el Govern de les Illes
Balears en relació amb les empreses i embarcacions dedicades
al transport nàutic recreatiu de passatgers?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla de revalorització del municipi de Sant Antoni.

De quina manera colAlaboren la Conselleria de Turisme i
l'Ajuntament de Sant Antoni per desenvolupar el Pla de
revalorització del municipi?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
El diputat:
Josep Torres i Cardona.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Setmana nàutica internacional.

Quins objectius es planteja enguany la Setmana nàutica
internacional?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis per a la formació professional a Menorca.

Quins convenis ha signat mitjançant el SOIB la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats, l'Associació Hotelera de
Menorca i diferents associacions professionals a l'illa de
Menorca per a la formació professional?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tasca preventiva dels cossos de Policia Local.

Com valora el conseller d'Administracions Públiques la
tasca preventiva dels diferents cossos de Policia Local a les Illes
Balears en els resultats de la Memòria de 2012?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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

Unitat de transport pediàtric de Son Espases i el 061.

Quina valoració fa el conseller de Salut, Família i Benestar
Social de la Unitat de transport pediàtric de Son Espases i el
061?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis per executar mesures judicials a menors que no
suposen privació de llibertat.

Quin és l'objecte dels recents convenis subscrits per la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social amb diverses
entitats per executar les mesures judicials imposades a menors
que no suposen privació de llibertat?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajuda per als afectats per preferents de Bankia.

Quines accions ha posat en marxa la Direcció General de
Salut Pública i Consum per prestar, per primera vegada, ajuda
als afectats per les preferents de Bankia?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Jornades empresarials entre les Illes Balears i els Estats Units.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
celebració els dies 23 i 24 d'abril de les Jornades empresarials
entre les Illes Balears i els Estats Units?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Dades d'atur del mes d'abril.

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
darreres xifres d'atur del mes d'abril?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fondeig d'embarcacions al Parc natural d'Eivissa i Formentera.

Quines accions portarà a terme el Govern per tal de regular
el fondeig d'embarcacions al Parc natural d'Eivissa i
Formentera?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Renda bàsica.

Quan té previst el Govern pagar la renda bàsica?

Palma, a 2 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla d'ocupació.

En què consisteix el Pla d'ocupació anunciat pel president al
passat plenari?

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hotel Rocamar (I).

Sr. Conseller de Turisme i Esports, quina taxació econòmica
ha emprat per comprar l'Hotel Rocamar?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No considera el Sr. Conseller de Turisme i Esports que el
cost de l'enderrocament de l'Hotel Rocamar s'hauria d'haver
reduït del preu pagat?

Palma, a 2 de maig de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acords de la Conferència de presidents.

Sr. Conseller de Presidència, quins han estat els acords
formals de la Conferència de presidents del passat dia 29 d'abril
de 2013?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política educativa del Govern (I).

Opina el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats el
mateix que el seu director general, que no té importància que
l'alumnat de les Illes Balears acabin parlant spanglish?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política educativa del Govern (II).

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, com valora
vostè el dictamen que ha elaborat el Consell d'Estat sobre
l'avantprojecte de la Llei Orgànica de millora de la qualitat de
l'educació?

Palma, a 30 d'abril de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política educativa del Govern (III).

Sr. president, por anomenar un colAlectiu del món educatiu
que doni suport a la política educativa del Govern?

Palma, a 2 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4173/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a valoració de
l'aplicació de la Llei de turisme, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4174/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tot inclòs, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig
de 2013).

RGE núm. 4175/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a externalització
de serveis a l'hoteleria, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4176/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
desestacionalització, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4178/13, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cicloturisme,
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 2 de maig
de 2013).

RGE núm. 4352/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments nuls (I), a contestar davant la Comissió
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d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4353/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments nuls (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4354/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments nuls (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4355/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a devolució
de doblers públics, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4356/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fondeig sobre les praderies de posidònia, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 2 de maig de 2013).

Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

 Valoració de l'aplicació de la Llei de turisme.

Com valora el conseller el primer any d'aplicació de la Llei
de turisme?

Palma, a 22 d'abril de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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
Turisme.

Tot inclòs.

Què fa la Conselleria de Turisme perquè el creixement del
tot inclòs no repercuteixi en termes de minva de la qualitat dels
serveis hotelers i d'ocupació laboral?

Palma, a 22 d'abril de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Externalització de serveis a l'hoteleria.

Com valora el conseller la proliferació de l'externalització
de serveis al sector de l'hoteleria de les Illes Balears?

Palma, a 22 d'abril de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desestacionalització.

Què ha fet el Govern durant l'actual legislatura per afavorir
la desestacionalització turística?

Palma, a 22 d'abril de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cicloturisme.

A part de la promoció i la reparació de carreteres, què fa la
Conselleria de Turisme per garantir la seguretat dels
cicloturistes que visiten les nostres illes?

Palma, a 22 d'abril de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Acomiadaments nuls (I).

Té intenció el Govern de seguir recorrent totes les sentències
que el condemnen per acomiadaments nuls al sector públic?

Palma, a 18 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Acomiadaments nuls (II).

Ha calculat el Govern quin serà el cost econòmic si es
confirma que prop de 600 acomiadaments del sector públic són
nuls?

Palma, a 18 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Acomiadaments nuls (III).

És conscient el Sr. Conseller de Presidència que, en cas que
el Tribunal Suprem confirmi la tesi del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears sobre la nulAlitat dels acomiadaments
nuls del sector públic iniciats en aquesta legislatura, s'estaran
hipotecant les arques públiques de la nostra comunitat?

Palma, a 18 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Devolució de doblers públics.

Ha rebut el Govern alguna devolució de diners per part del
PP, donat que amb fons públics del Govern es va pagar
propaganda electoral d'aquest partit?

Palma, a 18 d'abril de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Fondeig sobre les praderies de posidònia.

Quina és l'evolució de l'impacte del fondeig d'embarcacions
sobre les praderies de posidònia oceànica en el port de
Formentera?

Palma, a 24 d'abril de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4338/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reducció de l'IVA cultural fins al 4%. (Mesa de 2 de
maig de 2013).

Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reducció de l'IVA cultural fins al 4%.

Exposició de motius

El suport a la cultura constitueix una eina fonamental per al
futur de qualsevol societat. Els beneficis que la cultura
comporta per a la competitivitat, la recuperació econòmica o la
solidesa productiva d’un país no resulten tangibles de manera
immediata, però totes les anàlisis realitzades al voltant de la
qüestió demostren que invertir en cultura és invertir en el futur
del país.

La defensa de la cultura resulta especialment important en
les etapes de crisi. Podríem caure en la trampa de suposar que
la cultura constitueix un dels elements superflus, dels quals es
pot prescindir quan la societat es troba en una situació
econòmica límit. Resulta ben a l’inrevés: les situacions de grans
dificultats econòmiques requereixen encara més suport a la
cultura.

El fet que l’IVA aplicat als productes culturals hagi passat
d’un 8% a un 21% constitueix una autèntica maçada a la
producció cultural al nostre país. Afecta els diversos àmbits de
la cultura, encareix els productes culturals i, conseqüentment,
allunya el consum cultural de les capes de la societat més
desfavorides.

Així mateix, aquesta mesura també contribueix a reduir el
consum cultural entre les classes mitjanes, amb les
conseqüències previsibles d’aquesta reducció.

La pressió sobre les indústries culturals suposa també un
atemptat contra una àrea laboral ja prou precària per si mateixa.
L’augment de l’IVA cultural contribueix directament a la
destrucció de milers de llocs de treball a les diferents indústries
culturals.

En moltes ocasions, l’augment de l’IVA cultural contribueix
directament la destrucció de les indústries culturals més febles,
entre les quals s’hi solen trobar les vehiculades en llengües
minoritzades. Es tracta, idò, d’un atac a la cultura i, en el nostre
cas, a la identitat colAlectiva.

En qualsevol societat oberta, l’accés universal a la cultura
constitueix una de les principals fonts per a la igualtat
d’oportunitats, principi que sempre hem de perseguir des de les
institucions públiques.

Una rebaixa de l’IVA cultural ha de contribuir,
necessàriament, a fomentar la producció cultural, a generar més
consum cultural entre la població i a generalitzar més l’accés a
la cultura, de manera que a la llarga tendrà també conseqüències
positives per a l’economia.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar davant el Govern de l’Estat la rebaixa de
l’IVA cultural fins al 4%.

Palma, a 23 d'abril de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 4336/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sector lacti, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4337/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència
condemnatòria, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de
2013).

RGE núm. 4344/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a derogació del decret de llengües als centres docents, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4351/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma integral de registres, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2
de maig de 2013).

RGE núm. 4434/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat
educativa (LOMCE), amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4435/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació i manteniment del registre de càncer
poblacional de les Illes Balears (a tramitar pel procediment
d'urgència), amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 2 de maig de 2013).

RGE núm. 4483/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Govern Obert, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de maig de
2013).

Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sector làctic

Exposició de motius

El làctic és un dels sectors estratègics de la nostra
agricultura, ja que l’entramat econòmic i social que formen
ramaderies de llet i indústries agroalimentàries i de distribució
conformen el mitjà fonamental de subsistència per no poques
famílies de les nostres illes.

Un sector que viu una situació vertaderament molt delicada.
Els preus percebuts pels ramaders per la venda de llet són molt
inferiors als costs de producció i aquesta situació lluny
d’arreglar-se s’agreuja dia a dia i ja perdura diversos mesos
sense que s’hagi adoptat pel Govern cap mesura per palAliar-ne
els efectes negatius.

Les organitzacions agràries espanyoles han informat el
Ministeri d’Agricultura que estan en risc de desaparició més de
10.000 explotacions si no es prenen mesures amb urgència. La
rendibilitat de milers d’explotacions està en qüestió, pel que
podrien tancar en els propers mesos més de la meitat de les
ramaderies lleteres espanyoles, segons les citades fonts.

La diferència d’aquesta crisi amb les anteriors és que abans
varen desaparèixer explotacions d’escassa dimensió, poc
professionalitzades i poc competitives. Ara estan tancant
explotacions dimensionades, que han invertit en modernització,
en adquisició de quota i que, aclaparades pels costs i sobre
endeutades, no poden mantenir l’activitat. Estem davant una
crisi molt dura, sense precedents i molt més greu que
l’ocorreguda durant l’estiu de 2009.

L’origen de la crisi és molt divers, però en els darrers mesos
aquesta s’ha accentuat a causa de l’increment del preu de les
matèries primeres utilitzades en l’alimentació animal, a més de
l’increment d’altres inputs com els costs energètics. En el cost
de producció d’un litre de llet intervé en més d’un 75% el preu
de l’alimentació i aquesta s’ha encarit en més d’un 30% en el
que va d’any i que suposa un sobre cost de 3 cèntims per litre de
llet. A pesar d’aquest increment de costs de producció, els preus
percebuts pels ramaders per la venda de la llet han caigut,
donant lloc a una situació molt complicada per als ramaders. El
cost de producció de llet arriba avui als 0,36i per litre i el preu
de venda de la llet està per sota de 0,31 i per litre.

La paradoxa, però, és que som un país deficitari en llet, que
anualment importa importants quantitats de llet comunitària i si
aquesta situació continua ens convertiríem en un país
absolutament dependent en un aliment bàsic per a la població.
Espanya té una quota làctia molt inferior al seu consum anual
(75%) fet pel qual ens convertim en l'embornal de la llet
excedentària de França, Alemanya i altres països europeus.

Una realitat que afecta tot l’Estat espanyol i per tant també
a les Illes Balears.

Per açò mateix des del Parlament de les Illes Balears no
podem acceptar que aquest sigui un assumpte en el qual sol es
pugui intervenir des de l’acord entre les parts que intervenen en
el mercat, sinó que hem de demanar al Govern central que actuï
i que ho faci amb contundència i rapidesa. Els acords voluntaris
als quals es pugui arribar entre productors, indústria i distribució
són benvinguts però la responsabilitat de l’administració no és
delegable a les parts.

Proposem des del Parlament de les Illes Balears que el
Govern de l’Estat adopti una sèrie de mesures que s’hauran de
desenvolupar tan en l’àmbit de les polítiques nacionals com en
l’europeu.

Per tot l’ exposat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aprovar en el Consell de Ministres amb caràcter d’urgència un
pla de mesures per palAliar la crisi del sector làctic que inclogui,
almenys, les següents:
• Posar a disposició del sector un paquet d’ajudes directes a la

renda calculada en funció de la producció real, on es
reconegui el problema de la insularitat, així com d’una línia
de finançament amb crèdits ICO subvencionats dirigits
fonamentalment al refinançament del deute. Aquestes ajudes
es

• complementaran amb mesures fiscals i de la Seguretat
Social.

• Una actuació contundent de les autoritats de competència
per evitar tota pràctica abusiva en la cadena alimentària. El
Govern de l’Estat garantirà que la llet no és utilitzada com
a producte de reclam per la gran distribució i que no es
realitzaran vendes a pèrdues ni pràctiques de dumping.

• La realització d’un pla d’inspeccions en frontera i en
indústria de destí de totes les partides de llet i productes
làctics importats de forma que s’asseguri la més estricta
legalitat en el compliment de la normativa de qualitat i
s’evitin operacions fraudulentes amb llet en pols o sèrums
de llet.

• Una intervenció contundent en el mercat de matèries
primeres per a alimentació animal que eviti la volatilitat de
preus actual.

• L’aplicació immediata de l’anomenat “Paquet Làctic” amb
l’objectiu de garantir la recollida de tota la llet sotmesa a
quota, especialment en el que es refereix als contractes
obligatoris i a l’establiment d’un sistema organitzatiu en el
sector que permeti negociar conjuntament els preu de la llet.
El Govern de l’Estat

• donarà suport a la constitució d’organitzacions de
productors de llet dimensionades.

• L’establiment de la figura del “mediador”, amb capacitat
legal per intervenir en casos de desacord entre el venedor i
el comprador de llet.

• L’establiment d’un sistema de control i inspecció que
asseguri que totes les operacions de compra de llet es
realitzen sobre contracte i que en aquest s’inclogui un
sistema de referència per al càlcul del preu tenint en compte
els costs de producció.
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• Desenvolupar una campanya de promoció de llet i productes
làctics.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
desplegar davant les institucions europees una estratègia d’estat
que asseguri:
• L’increment de la quota làctia assignada a Espanya, almenys

fins una quantia que ens homologui amb la mitjana europea
en la relació producció/consum.

• Una actuació decidida en els mercats de matèries primes que
asseguri el proveïment europeu a preus competitius.

• Un tractament específic per al sector làctic en la nova PAC
2013-2020 que asseguri la seva viabilitat”.

Palma, a 19 d'abril de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència condemnatòria.

Exposició de motius

Atès que la Sentència 466/2010, de 22 de novembre de
2010, estableix la demolició de construccions en sòl rústic al
nucli de Ruberts.

Atès que serà l’Ajuntament de Sencelles qui ha de fer front
a les despeses que ocasionin les esmentades demolicions.

Ateses les limitacions en mitjans tècnics i econòmics de
l’Ajuntament de Sencelles per fer front a les actuacions
ordenades per sentència judicial.

Ateses les motivacions exposades en l’acord de delegacions
de funcions per a la demolició dels habitatges de Ses Covetes
que diu textualment: “Atesa la manca de mitjans tècnics i
econòmics de l’Ajuntament de Campos per dur a terme la
demolició dels habitatges de Ses Covetes, ordenada per
sentència judicial, [...]; a la vista del perjudici als valors
territorials i mediambientals que suposa l’existència de les
construccions que es tracten en uns terrenys que tenen, segons
la sentència la condició de sòl rústic. En atenció a la necessitat
d’acatar la sentència judicial que, des de l’any 2009, està
pendent d’executar-se; en funció del principi de cooperació
entre les diferents administracions, que està implícit en el
sistema d’autonomies i en el propi Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears”.

Atès que el municipi de Sencelles compleix totes i cada una
de les motivacions abans expressades i atès que tant aquestes
motivacions com la igualtat davant la llei reconeguda a la
Constitució Espanyola emparen tots els habitants del municipi
de Sencelles que té pendent l’execució del restabliment de la
legalitat urbanística.

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 i l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i
Territorial de Mallorca a iniciar les gestions necessàries per dur
a terme la redacció i la signatura d’un conveni entre el Govern
de les Illes Balears, l’Agència de Protecció de la Legalitat
Urbanística i Territorial de Mallorca i l’Ajuntament de
Sencelles amb l’objectiu d’ajudar econòmicament l’Ajuntament
de Sencelles per donar compliment a la sentència que ens afecta.

2. Els Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a destinar un percentatge d’ajuda al compliment de la
sentència esmentada igual al fixat per a la sentència de Ses
Covetes.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè, en cas de no disposar dels recursos necessaris
per a la signatura del nou conveni amb l’Ajuntament de
Sencelles, es modifiqui l’acord amb l’Ajuntament de Campos
amb la finalitat de distribuir, de manera equitativa, els recursos
destinats entre els ajuntaments de Campos i Sencelles.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a ajudar a l’Ajuntament d’Es Mercadal mitjançant el
pagament de 1.255.566,28 i, equivalent al 75% de les despeses
que haurà d’afrontar l’ajuntament com a conseqüència de la
sentència condemnatòria per l’accident del senyor Martí Pons.

Palma, a 19 d'abril de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Derogació del decret de llengües als centres docents.

El Consell de Govern ha aprovat el Decret 15/2013, de dia
19 d’abril (butlletí del 20), sobre tractament integrat de les
llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears,
amb l’oposició de la Mesa sectorial d’educació, els
representants dels professors, la Universitat de les Illes Balears,
la Confederació de pares i mares i milers de professors que s’hi
han oposat a títol individual.
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L’Estatut declara que "la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, i la nostra cultura i tradicions són uns elements
identificadors de la nostra societat i, en conseqüència, elements
vertebradors de la nostra identitat", per mantenir aquest postulat
és necessari que el conjunt de la societat pugui conèixer i usar
amb normalitat la llengua catalana, en sentit contrari, la
limitació de l’educació en català que preveu el Decret 15/2013,
perjudica greument l’objectiu d’aconseguir que els escolars (a
la llarga, la societat), coneguin adequadament la llengua pròpia
del país.

El sistema educatiu ha de garantir que els escolars de les
Illes Balears puguin utilitzar correctament el castellà i el català
al final del període d’escolarització.

Aquest objectiu, que és també una obligació legal (article 20
de la Llei de normalització lingüística), quedaria estroncat si, tal
i com promou l’avantprojecte de llei d’educació del ministre
Wert, es permetés finalitzar l’educació obligatòria a les Illes
Balears sense haver d’acreditar el nivell de català corresponent;
com quedaria molt compromès si es permet que l'educació en
català sigui inferior al 50% de les hores lectives, com fa el
decret de llengües esmentat.

La capacitació en llengua anglesa és imprescindible, però
per assolir-la en condicions, cal establir els mecanismes adients
i pactats, i no encomanar-ho al voluntarisme, i, naturalment,
s’ha de fer sense detriment de la llengua pròpia del país.

El decret de llengües s’oposa el sistema d’immersió
lingüística quan ha testat la seva validesa en avaluacions
científiques, per entitats com l’IACSE i d’altres, que constaten
que l’aprenentatge majoritàriament en llengua pròpia possibilita
una bona adquisició de les competències en llengua castellana,
fins i tot, amb resultats millors que en altres territoris de l'Estat
monolingües en castellà.

L’escola és un espai de convivència i té una funció
socialitzadora indeclinable, perquè la compleixi adequadament,
s’han d’evitar distincions entre els nins per la llengua
d’ensenyament, com preveu el Decret 15/2013 en el primer
aprenentatge o la proposta del Govern de l’Estat de pagar
centres privats per als pares que vulguin l’educació en castellà.
El 90% dels pares i mares han triat per al present curs
l’ensenyament en català, ho han fet perquè saben que aquesta és
la millor manera que els seus fills i filles aprenguin català,
castellà i anglès al final del període d'escolarització.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
assumir que el sistema educatiu ha de partir de la premissa que
el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha de garantir
competència lingüística en català, castellà i anglès, per la qual
cosa:

a) Insta el Govern de les Illes Balears a derogar el Decret
15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat
de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears.

b) Insta el Govern de l’Estat a retirar la proposta inclosa en
l’avantprojecte de llei d’educació segons la qual al final de
l’educació obligatòria no serà necessari acreditar el nivell de
català corresponent.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que el nombre d’assignatures impartides
en llengua catalana no sigui inferior al 50% de les hores
lectives.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i al Govern de l’Estat a emprendre un ambiciós
programa d’acollida lingüística per tal de garantir la integració
lingüística dels ciutadans nouvinguts i fer-los partícips dels
elements vertebradors de la nostra identitat.

Quart.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
millorar l’ensenyament escolar de l’anglès, amb recursos i
formació, sense violentar els projectes lingüístics dels centres,
i compassant-ho amb els recursos efectius a l’abast.

Cinquè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a evitar qualsevol acció que promogui la distinció
dels alumnes segons la llengua d’aprenentatge i, en general, a la
fragmentació de la societat en comunitats lingüístiques.

Sisè.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, i, de
manera especial, al seu president, a abandonar l’ofensiva contra
l’oficialitat i la unitat de la llengua catalana i l'emplaça a
recuperar el consens social en matèria lingüística i en les
propostes educatives bàsiques.

Palma, a 24 d'abril de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reforma integral de registres.

L'avantprojecte de la Llei de reforma Integral dels registres
preveu que les oficines del Registre Civil a Espanya, més de
vuit mil, es traslladin als prop de 1.000 registradors de la
propietat, que són funcionaris públics de l'Estat i que en els
últims anys han vist disminuïdes considerablement les seves
tasques.

L'avantprojecte assenyala en el seu preàmbul que el nou
règim organitzatiu "redueix el nombre d'oficines, assignant-los
caràcter provincial". En principi, tindrien una oficina del
Registre Civil totes les capitals de província, Ceuta, Melilla i les
ciutats d'Eivissa, Maó, Escull, Port del Rosario, Santa Creu de
la Palma, Sant Sebastià de la Gomera i Valverde.



5352 BOPIB núm. 97 -  3 de maig de 2013

Es dóna la circumstància que a l'illa de Formentera no
existeix Registre de la Propietat, ja que és el Registre de la
Propietat Número 2 d'Eivissa qui assumeix actualment les
funcions registrals de l’illa. Aquest fet posa en risc l'existència
d'una oficina del Registre Civil a Formentera, circumstància per
la qual es fa necessari incloure a la llei una disposició que
habiliti una delegació registral o organisme propi que
desenvolupi les funcions assignades a les oficines registrals,
garantint així que les inscripcions, l'emissió de certificats i la
resta de tràmits puguin realitzar-se sense necessitat de
traslladar-se a l'illa d'Eivissa.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a recollir a l'avantprojecte de la Llei de reforma integral
dels registres la realitat insular, contemplant la creació d'una
delegació registral a l'illa de Formentera o, si escau, prevegi la
creació d'organismes propis que desenvolupin funcions
registrals a fi de facilitar les inscripcions i l'emissió de
certificats a la seva població.

Palma, a 24 d'abril de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat educativa
(LOMCE)

Exposició de motius

L’educació a Espanya ha millorat extraordinàriament en els
darrers anys tal i com ho demostren els estudis d’organismes
internacionals. Avui els nivells d’escolarització són més alts que
mai en totes les etapes educatives, el percentatge
d’abandonament escolar prematur ha disminuït substancialment
en els darrers anys, i som uns dels països en els quals més s'ha
avançat en els darrers anys respecte del rendiment i l’equitat. El
resultat és que avui disposem d’un sistema educatiu amb un
nivell creixent de qualitat, organitzat com a un servei públic
universal, que arriba a tota la població en condicions d’igualtat
i qualitat.

El darrer impuls a aquest avanç es va produir l’any 2006,
quan després d’un intens debat i una diagnosi rigorosa, es va
aprovar la Llei Orgànica d’educació amb un altíssim grau
d’acord entre la comunitat educativa, organitzacions socials i
forces polítiques. Aquesta llei, juntament amb l’augment
sostingut en diversos anys dels pressuposts d’educació, ha
permès un gran pas endavant en els objectius de l’estratègia de
la UE per a l’any 2020.

Aquestes conquestes estan ara en perill després de la
presentació per part del Govern de Mariano Rajoy d’un nou
avantprojecte de Llei Orgànica de la millora de la qualitat
educativa de caràcter extremadament conservador, regressiu per
a l’educació pública i que suposa un canvi profund en
l’organització de l’educació a Espanya.

La realitat és que per a la seva elaboració s’han servit dels
seus principis ideològics, renunciant a l’elaboració d’un
diagnòstic rigorós, compartit i coherent de les necessitats i
objectius educatius per als propers anys.

Aquesta nova reforma obri un camí tan injust com ineficaç
atès que assumeix que segregant prest els joves es redueix el
fracàs escolar. Les mesures proposades van clarament
encaminades a excloure com més aviat millor del sistema
escolar precisament aquells que més necessiten de l’escola, i a
formar els fillets i els joves expressament amb criteris
competitius.

Un avantprojecte de llei que s’utilitza com a element de
disputa entre espanyols i cerca degradar les llengües cooficials,
al mateix temps que promou un procés de recentralització que
obvia la contribució de les comunitats autònomes a la millora
de l’educació en Espanya.

Efectivament, no s’entenen quines raons, fora de les més
purament ideològiques, estalonen l’enfortiment de
l’ensenyament de la religió catòlica i permeten eliminar la
formació cívica de l’Educació per a la Ciutadania i els Drets
Humans.

Un avantprojecte de llei que mostra una desconfiança
preocupant cap al docent i que posa tot la seva fe en les
revàlides, les avaluacions i els rànquings.

En definitiva, una reforma educativa que suposa un retrocés
de l’escola pública i que demostra una profunda desconfiança
sobre el paper indispensable i positiu que ha jugat en el
desenvolupament dels darrers trenta anys en Espanya i que ha
estat fortament qüestionada per la comunitat educativa i fins i
tot, darrerament, pel mateix Consell de l’Estat.

És per tot això, que el Grup Socialista en el Parlament de les
Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a la retirada de l’avantprojecte de Llei Orgànica de millora de
la qualitat educativa (LOMCE).

2. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern d’Espanya a
l’obertura d’un diàleg per a l’anàlisi de les necessitats i dels
objectius, a partir d’un document obert de treball d’objectius i
diagnosi.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
que en el centre d’aquest debat siguin presents la comunitat
educativa, el Consell Escolar de l’Estat, els consells escolars
autonòmics, experts educatius, les comissions d’educació en el
Congrés i en el Senat, els parlaments autonòmics, la FEMP i la
Conferència Sectorial d’Educació.

Palma, a 25 d'abril de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Motivació del procediment d'urgència: Donada la situació actual
del registre poblacional del càncer de Mallorca.

Creació i manteniment del registre de càncer poblacional de les
Illes Balears.

Els càncers són un problema de salut prioritari en el nostre
medi, donat que representen la primera causa de mort en els
homes i la segona en les dones. Cada any moren a les Illes
Balears més de 2.000 persones per aquesta causa. Uns 2.000
casos són diagnosticats en els homes i uns 1.500 en les dones,
cada any. Per això, el Pla de Salut de les Illes Balears
2003-2007 i posteriorment el Diagnòstic de Salut 2010 varen
considerar les malalties oncològiques com una de les àrees
prioritàries d’intervenció.

Des de la Direcció General de Salut Pública es va anar
impulsant el desenvolupament de l’Estratègia en Càncer del
Sistema Nacional de Salut. Dins l’adaptació d’aquesta, a les
Illes Balears es va constituir un comitè tècnic per dissenyar
l’Estratègia del Càncer a les Illes Balears, que va ser dissolt per
l’actual administració sanitària.

Dins l’Estratègia en Càncer del Sistema Nacional de Salut
destaca la importància dels registres poblacionals de càncer per
a la investigació epidemiològica en càncer i per a la planificació
i avaluació dels serveis sanitaris oncològics i, per tant, per al
control del càncer.

L’any 2008, la Conselleria de Salut i Consum va decidir
integrar el Registre de Càncer de Mallorca en la seva estructura,
i reforçar-lo per tal que fos una eina útil per als clínics, gestors
i investigadors que treballen en càncer a les Illes Balears. Es va
fer un esforç per consolidar un equip estable de feina i per
optimitzar el procés de recollida i processament de la
informació.

Els registres poblacionals de càncer revisen les històries
clíniques de tots els casos de càncer diagnosticats a una zona
geogràfica, i així conèixer la seva incidència. L’any 2012 es
varen revisar a Mallorca 8.000 històries clíniques. 

Una part de la seva feina és planificar les necessitats de futur
i per aquest motiu, per exemple, es va fer l’estudi de projeccions
d’incidència de càncer a Mallorca i a les Illes Balears per a
2012. En aquest estudi es preveu un increment sostingut de la
incidència de càncer a Balears, especialment en les dones. Això
es deu a un increment en les dones dels càncers relacionats amb
el tabac, excepte el càncer de coll uterí i un increment sostingut
del càncer de mama. En els homes, a pesar que el càncer de
pulmó disminueix, s’incrementen de manera molt important el
càncer de pròstata i més suaument el càncer de còlon i recte.

El Grup Parlamentari Socialista proposa la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a la dotació adequada en recursos
materials i humans al Registre Poblacional del Càncer de
Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a crear el Registre Poblacional de les
illes d’Eivissa, Menorca i Formentera.

Palma, a 26 d'abril de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Govern Obert.

La ciutadania demanda noves formes de participació que
permetin incrementar la seva implicació en la definició de les
polítiques i en la presa de decisions per part dels diferents
poders públics, reformes per avançar en la millora del nostre
sistema democràtic.

Al mateix temps, les tecnologies de la informació i la
comunicació han suposat una revolució que ha transformat les
nostres vides i també les formes de comunicació, relació i
informació, canvis que han de tenir el seu efecte en la vida
política i en el funcionament de les administracions públiques.

El “Govern Obert” és una nova cultura que va molt més
enllà de l’administració electrònica, és una estratègia
d’interacció entre el sector públic i la ciutadania, i serà la
iniciativa que impulsi la transformació de les administracions
públiques en els pròxims anys. El Govern Obert ja s’ha assumit
i posat en marxa per altres països i per altres comunitats
autònomes del nostre país amb iniciatives per a la seva
implantació, com el País Basc, Extremadura o Andalusia, i
suposa un canvi profund de concepció de la política, les
administracions i les institucions. Una nova cultura que posa la
ciutadania en el centre de la política gràcies a la web 2.0 i a la



5354 BOPIB núm. 97 -  3 de maig de 2013

tecnologia, i li permet no únicament tenir accés a la informació,
sinó també participar en les decisions i practicar la colAlaboració
en la labor de les administracions i les institucions públiques.

El principal objectiu de l’estratègia de Govern Obert ha de
ser la planificació de les actuacions per fer efectiva l’obertura en
les activitats desenvolupades pel Govern de la comunitat
autònoma com element essencial per aconseguir una societat en
la qual prevalguin realment els principis de transparència,
participació i colAlaboració i on les decisions públiques estiguin
sotmeses a l’escrutini públic. És urgent establir aquesta
estratègia autonòmica per reconquerir la confiança de la
ciutadania en les institucions i en els seus representants
facilitant la seva implicació en la vida pública i en els centres de
decisió política, permetre la participació i corresponsabilitat en
les decisions.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa una estratègia autonòmica de Govern
Obert i a presentar-la davant aquesta cambra.

Palma, a 29 d'abril de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 764/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a Llei de
normalització lingüística. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

Està satisfet el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
amb la modificació de la Llei de normalització lingüística
recollida en l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei de
funció pública?

Les modificacions de la Llei 3/1986, de 19 d'abril, de
normalització lingüística, són mínimes i sols afecten l'ús, el
coneixement i el respecte a les dues llengües oficial de les Illes
Balears per garantir-ne la igualtat plena. Es potencia fer efectiu
d'ús normal i oficial d'ambdues llengües perquè es puguin
respectar en tots els casos els casos els drets dels ciutadans quan
es relacionen amb l'administració, i fer efectiu el fet que a les
Balears existeix una doble oficialitat lingüística.

Palma, 18 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1219/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a damnificats
per la Llei de normalització lingüística. (BOPIB núm. 35, de 2
de març de 2012).

Quins ha estat, a parer del conseller, els damnificats tots
aquests anys per la Llei de normalització lingüística i en quins
termes?

Segons la normativa vigent aquests darrers anys, per
treballar a l'administració pública calia un certificat acreditatiu
del domini de la llengua catalana; aquest fet deixava de banda
personal molt qualificat. Per millorar la qualitat del nostre
sistema i evitar això, aquest requisit s'ha modificat ara i el
domini de la llengua catalana passa de ser un requisit a ser un
mèrit, a excepció de l'àmbit de l'ensenyament i també a la part
de l'administració pública d'atenció directa amb el públic, que
se segueix mantenint com a requisit.

En relació amb la llengua de l'ensenyament, fins ara
l'alumnat no podia fer efectiu el dret d'elecció de llengua de
primer ensenyament. Amb la normativa actual ho poden fer en
el moment de solAlicitar plaça i el centre haurà de prendre les
mesures necessàries per fer-ho efectiu.

Palma, 25 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1273/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a
coordinació interinstitucional. (BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012).

Quin  és el resultat concret de la coordinació
interinstitucional entre les diferents administracions
implicades en la gestió dels serveis socials?

Una progressiva millora en l'aplicació dels procediments
administratius que competeixen a cada administració i es
concatenen de cara al servei de l'usuari.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1430/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
endarreriments en l'ajuda econòmica familiar de dependència
de febrer. (BOPIB núm. 36, de 9 de març de 2012).

De la quantia total de la nòmina de febrer de 2012 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

La part que correspon a endarreriments és de 124.478,16
euros.
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Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4576/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superior a
500 euros de la Fundació Balears a l'Exterior des del principi
de legislatura fins al dia de la resposta d'aquesta solAlicitud?

Des de la Fundació Balears a l'Exterior no s'ha fet cap
despesa protocolAlària superior o igual a 500 euros.

Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4670/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despesa en
publicitat (XVI). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat despesa de
publicitat institucional del Govern durant el mes de novembre
de 2011? Indicant mitjà i quantitat de la despesa a cada un.

S'adjunta annex amb la despesa en publicitat durant el mes
de novembre de 2011, indicant la despesa en cada mitjà de
comunicació.

Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 5337/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antonio J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació
per la utilització del la figura del conveni en convenis signats
per la Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Institut Socieducatiu s'Estel per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrit
des de l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui?

Conveni d'assistència jurídica entre la Direcció d'Advocacia
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Fundació
Institut Socioeducatiu S'Estel, signat dia 12 de desembre de
2012.

Fonaments:
- L'article 78.1 del a Llei 3/2003, de 26 de març, faculta

l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per la utilització del conveni de colAlaboració.

- El convenis de colAlaboració que celebrin, entre d'altres, les
comunitats autònomes s'exclouen de forma general de l'àmbit de
la Llei de contractes del sector públic, segons l'article 4.1 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

- Els articles 70 i següents de la ja esmentada Llei 3/2003,
de 26 de març, estableixen que els advocats  advocades integrats
a l'Advocacia de la comunitat autònoma de les Illes Balears
tenen atribuïts l'assessorament jurídic i la representació i
defensa en judici de l'Administració d'aquesta comunitat
autònoma.

- D'acord amb l'article 27.2 de la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, és necessari subscriure un conveni d'assistència jurídica
pe tal que la representació i defensa en judici de les entitats
públiques empresarials i de les fundacions del sector públic es
dugui a terme per part dels advocats de la Direcció de
l'Advocacia de la comunitat autònoma. 

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 5802/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Pla de
prestacions bàsiques. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Als pressuposts de Govern de l'Estat espanyol s'ha vist
reduïda, en quasi un 50%, la partida destinada al manteniment
del Pla de prestacions bàsiques (PPB). Als pressuposts de la
comunitat autònoma consten com ingressos de l'Estat pel
manteniment del PPB la mateixa quantia que l'any 2010. S'ha
compromès l'Estat a ingressar la quantia que consta als
pressuposts de la comunitat autònoma? En cas negatiu, quina
quantitat rebrà la comunitat autònoma per al manteniment del
PPB? En el cas que la quantitat sigui inferior a la
pressupostada als pressuposts de la comunitat autònoma,
mantindrà la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
allò pressupostat pel PPB amb l'objectiu que els ajuntaments
no hagin de veure reduïda la seva partida anual pel
manteniment dels serveis socials comunitaris bàsics? Quines
són les previsions de signar el conveni pel manteniment del
PPB entre el Govern de l'Estat i el Govern de les Illes Balears?

En el moment de la formulació de la pregunta parlamentària,
encara no s'havia publicat al BOE la distribució del crèdit
corresponent al Pla de prestació bàsica entre les diferents
comunitats autònomes.

Malgrat això, sí disposaven d'un esborrany d'acord de
Consell de Ministres on s'especificava que l'aportació de l'Estat
al PPB es reduïa pràcticament en un 50%. La previsió feta als
pressuposts de la caib per al 2012 era d'1.853.258 euros, mentre
que d'acord amb l'esborrany d'acord de Consell de Ministres
l'aportació es reduïa a 909.285 euros.
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Si s'hagués respectat l'aportació anual prevista per part del
ministeri, l'aportació al PPB hagués estat l'esperada, és a dir,
3.706.516 euros. La CAIB hauria aportat el mateix que l'Estat,
com sempre s'ha fet.

En canvi, d'acord amb l'esborrany de Consell de Ministres,
l'aportació estatal es reduïa a 902.285,50 euros. Malgrat això,
els expedients tramitats per la caib i destinats al PPB per al
2012, es varen tramitar per les següents quantitats (són
expedients plurianuals que financen únicament les actuacions de
2012).

2012 2013 Total 12/13

Mallorca
Menorca 
Eivissa 
Formentera 

1.457.318,41
158.318,44
220.649,14
16.974,01

1.855.272,00

707.085,35
77.049,50
107.539,45
8.325,70

902.013,00

2.164.403,76
235.367,94
328.188,59
25.299,71

2.753.260,00

Malgrat aquesta rebaixa estatal de finançament, la caib es va
fer càrrec de part de la diferència i amb la intenció de què els
ajuntaments no haguessin de patir de forma tan radical la
rebaixa a les seves partides destinades al manteniment dels
serveis socials comunitaris bàsics, es varen tramitar els
expedients amb els consells insulars per un valor de 2.753.260
euros.

La CAIB va mantenir la seva aportació igual i únicament es
va veure reduïda l'aportació del ministeri.

El dia 20 de desembre de 2012, l'AGE va publicar al BOE
la distribució dels crèdits entre les diferents comunitats
autònomes.

Malgrat aquest retard en al publicació, la caib ja havia
tramitat els expedients cap als consells insulars, els quals es
varen signar en les següents dates:

-Mallorca: 31/11/2012.
-Menorca: 20/11/2012.
-Eivissa:    23/11/2012.
-Formentera: 20/11/2012.
L'ingrés efectiu de l'aportació de l'Estat es va produir el dia

16/01/2013.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6551/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Gómez i Pérez, relativa a despeses
protocolAlàries (II). (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre de
2012).

Per quin motiu el conseller de Presidència no considera
una despesa protocolAlària superior a 500 euros el viatge a
Madrid el setembre del 2011 del president del Govern amb
motius d'una conferència?

S'entenen com a despeses protocolAlàries les despeses
produïdes com a conseqüència dels actes de protocol i
representació que les autoritats de la comunitat autònoma i de
les seves entitats públiques tinguin necessitat de realitzar en el
desenvolupament de les seves funcions, tant en territori nacional
com a l'estranger, sempre que les esmentades despeses
reverteixin en benefici de l'administració i per a les quals no
existeixin crèdits específics en altres conceptes.

Per tant, la despesa a la qual fa referència aquesta pregunta
s'inclou en el concepte d'indemnitzacions per raó del servei, que
inclou les despeses de transport, manutenció i estada que es
realitzin amb motius de viatges especials fora del municipi i del
lloc de treball.

Palma, 15 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antoni Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 6952/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Pla Prepara
(II). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Quins seran els mitjans de què disposarà la comunitat
autònoma per fer més eficient i eficaç el Programa Prepara?

Atesa la normativa que regula el Programa Prepara:
• El Reial Decret Llei 23/2012, de 24 d'agost, pel qual es

prorroga el programa de requalificació professional de les
persones que n'exhaureixin la protecció per desocupació.

• La Resolució, de 30 d'agost de 2012, del Servei Públic
d'Ocupació Estatal, per la qual es determina la forma i els
terminis de presentació de solAlicituds i de tramitació per a
la concessió d'ajuts econòmics d'acompanyament.

• La instrucció de la directora del SEPE, de dia 20 de
setembre.
Les funcions dels serveis d'ocupació autonòmics es limiten

a l'obligatorietat de definir amb el possible beneficiari/ària de
l'ajut un itinerari personal d'inserció laboral. El termini per
complir amb aquest procés és de 30 dies naturals.

Aquest procés és el que du a terme el SOIB amb tots els
demandants d'ocupació en els terminis que estableixi la Llei
d'ocupació. Per tant, els mitjans disponibles per als possibles
beneficiaris del Prepara són els mateixos que per a la resta de
demandants, si bé se'ls donarà prioritat en l'inici dels itineraris
personals per tal que puguin ser beneficiaris de l'ajut al més
aviat possible. En aquest sentit, des del SOIB s'ha dissenyat el
procediment d'actuació corresponent que afecta el conjunt de les
oficines i que implica la coordinació amb els serveis del SEPE.
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El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 6953/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pla prepara
(III). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Plantejarà el conseller una comissió de seguiment amb els
agents socials per tal d'avaluar l'efectivitat de l'ajut del Pla
Prepara a la nostra comunitat?

Atès que el Programa Prepara correspon competencialment
al SEPE, han de ser els òrgans de direcció d'aquest organisme
en els quals s'ha d'avaluar l'efectivitat de l'ajut. En aquests
òrgans hi són presents els agents socials.

Respecte del procediment específic d'atenció als beneficiaris
del Programa Prepara i als itineraris d'inserció personalitzats,
s'ha de presentar el Programa Prepara i als itineraris d'inserció
personalitzats, s'ha de presentar el procediment a la Comissió
Executiva del SOIB, en la qual són presents els agents socials,
perquè en faci les valoracions que consideri oportunes.

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

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6954/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a FP a
Menorca. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

Per quina raó la Formació Professional en l'illa de
Menorca està perdent oferta formativa en branques que
podrien tenir una bona inserció professional?

Demanar el motiu pel qual la Formació Professional a l'illa
de Menorca perd oferta formativa implica que l'oferta formativa
a l'illa de Menorca ha disminuït, i aquest fer no és cert. A
Menorca l'oferta de Formació Professional per al curs actual es
manté i augmenta en relació amb el curs passat. 

Per altra banda, l'oferta formativa actualment és fruit d'un
estudi rigorós d'una sèrie de factors, entre els quals hi figura, en
un lloc destacat, la inserció professional de cadascun dels
estudis de formació professional amb relació al moment
socioeconòmic actual; altres factors poden ser la demanda, per
part de la població i les empreses, i la disponibilitat de recursos
per part de l'Administració Educativa. En aquest aspecte els fets
corroboren la millora de l'oferta amb relació a l'època anterior,
com vostès ben saben.

A Menorca els programes d'iniciació i qualificació
professional han passat d'oferir 264 places el curs passat a 348
places l'actual, aquest fet implica un augment del 32%; els
cicles formatius de grau mitjà han passat d'oferir 757 places el
curs passat a 851 l'actual, l'augment és del 12%. En el cas dels
cicles formatius de grau superior les places es mantenen en 371.

S'ha implantat el cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria
i Floristeria i el cicle formatiu de Producció Agropecuària,
ambdós pertanyents a la família professional agrària; el cicle
formatiu de grau mitjà de Conducció d'Activitats Físiques i
Esportives en el Medi Natural i el cicle formatiu de grau

superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives, que
abans es realitzava en alternança, ara s'ha consolidat. 

Per altra banda, a Menorca s'ha incrementat de forma
important l'oferta dels estudis de Formació Professional a
Distància de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
Aquesta oferta a distància es facilita més amb l'aportació d'una
sèrie de centres que actuen com a colAlaboradors amb relació a
tutories, exàmens i pràctiques per tal d'evitar desplaçaments.
Aquests centres són:
• L'IES Maria Àngels Cardona, centre colAlaborador amb

relació al cicle formatiu de grau mitjà de Cuina i
Gastronomia, el cicle formatiu de grau superior de Gestió
d'Allotjaments Turístics, el cicle formatiu de grau superior
d'Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments, el mòdul
de Manteniment Mecànic Preventiu del Vehicle pertanyent
al cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències Sanitàries.

• L'IES Josep Miquel Guàrdia, centre colAlaborador amb
relació al cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i
Parafarmàcia, el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències
Sanitàries.

• L'IES Joan Ramis i Ramis, centre colAlaborador amb relació
al cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics
i Xarxes, el cicle formatiu de grau superior d'Administració
de Sistemes Informàtics i Xarxes.

• L'IES Pasqual Calbó, centre colAlaborador amb relació al
cicle formatiu de grau mitjà d'InstalAlacions Elèctriques
Automàtiques, el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió
Administrativa, el cicle formatiu de grau superior
d'Administració i Finances.

• L'IES Cap de Llevant, centre colAlaborador amb relació al
cicle formatiu de grau superior d'Educació Infantil.

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

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 7005/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a retorn per
cobrament indegut. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de
2012).

Quina és la quantitat econòmica que l'ib-salut i els
hospitals de la comunitat autònoma tenen previst retornar als
pacients per cobrament indegut? Per còpia de la història
clínica completa, còpia de la història clínica parcial, emissió
d'informes i certificats mèdics, informe de valoració de la
discapacitat o qualsevol document que formi part de la
històrica clínica (des de l'1 de gener a 15 de setembre de
2012). I quina és la previsió de fer efectiva aquesta devolució?
Quin serà el procediment administratiu per a la seva
devolució? Serà necessari que ho solAliciti la persona
afectada?

La quantia econòmica que s'ha de tornar als pacients en allò
referent a història clínica completa o parcial, segons el
procediment de devolucions d'ingressos indeguts, és la quantitat
que ha abonat el pacient, per aquest concepte, més els interessos
legals, que es calculen des de la data de pagament fins a la data
de la resolució.

Les devolucions es faran efectives en la mesura que la
tresoreria de la caib ho permeti, actualment estam acusant un
problema de falta de liquiditat important que previsiblement
millorarà amb el FLA (Fons Liquiditat) solAlicitat per la caib.
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Segons la Instrucció 13/2012, de 18 de setembre, de la
directora general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la
qual s'estableixen criteris d'actuació en relació al cobrament de
les còpies de les històries clíniques del sistema sanitari públic
de les Illes Balears a usuaris que tenen reconegut el dret a
l'assistència sanitària; el procediment per a la devolució dels
imports ingressats per l'emissió de còpies de la històrica clínica
és el regulat en l'article 63.5 del Decret 75/2004, de 27 d'agost,
de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de
finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, així com en l'Ordre de 27 de
novembre de 1996, del conseller d'Economia i Hisenda, per la
qual es regula el procediment a seguir en la tramitació dels
expedients de devolució d'ingressos indeguts.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7022/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a places
reduïdes (I). (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

Quin és el nombre de places de professorat que s'han reduït
a cadascun dels centres de secundària a l'illa d'Eivissa?

Codi Nom Diferència

07001371 IES Santa Maria d'Eivissa -11

07001401 IES Isidor Macabich -13,5

07006299 IES Sa Blanca Dona -3,5

07007553 IES Quartó de Portmany -13

07007759 IES Carc -9

07007929 IES Algarb -7

07008089 IES Sa Colomina -11

07008867 IES Sant Agustí -9

07012962 IES Balàfia -6,5

07014144 IES Sa Serra +3

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

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7026/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
ensenyament en castellà (I). (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Quin ha estat el nombre d'alumnes que han demanar
l'ensenyament en castellà, a Eivissa, desglossat per centres?

En nombre d'alumnes que han demanat l'ensenyament en
castellà a Eivissa és el que correspon a l'inici de curs de
2012/2013.

S'adjunta llistat a continuació.

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

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7027/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
ensenyament en castellà (II). (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Quin ha estat el nombre d'alumnes que han demanar
l'ensenyament en castellà, a Formentera, desglossat per
centres?

En nombre d'alumnes que han demanat l'ensenyament en
castellà a Formentera és el que correspon a l'inici de curs de
2012/2013.

S'adjunta llistat a continuació.

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

El llistat adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7105/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla
hidrològic de les Illes Balears 2. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

Si el Parlament de les Illes Balears modifica per llei el Pla
Hidrològic de les Illes Balears, el Govern en seguirà la
tramitació cap al Govern de l'Estat o el donarà per
definitivament aprovat?

La Direcció General de Recursos Hídrics informa el
següent:

1. El contingut de la pregunta conté una afirmació que, en si
mateixa, és falsa, o al menys no és certa: que el Parlament de les
Illes Balears modifica per llei el Pla Hidrològic de les Illes
Balears.

Tal i com ja es indicar en resposta escrita a anterior pregunta
("Com valora el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que sigui a través d'una esmena del Grup Parlamentari
Popular que es promogui la modificació de dos plans directors,
el de residus sòlids urbans de Mallorca i el Pla Hidrològic de les
Illes Balears?"), amb les darreres disposicions de tipus legal el
que s'ha fet és donar compliment al que preveu el propi pla
hidrològic de les Illes Balears, i no modificar-lo.

A més de tenir en compte que el Parlament representa la
sobirania del poble de les Illes Balears, i que és un aforament
que respecta tant la seva voluntat com totes les garanties
exigibles.

2. Per altra banda, i respecte de la tramitació que seguirà el
PHIB, indicar que el Govern de les Illes Balears està sotmès al
principi de legalitat, i evidentment aprovarà el Pla Hidrològic de
les Illes Balears seguint tots i cada un dels tràmits indicats a la
legislació vigent: Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
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juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, així com
el Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel que s'aprova el
reglament de la planificació hidrològica.

Palma, 8 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7106/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pla
hidrològic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

En quin moment es troba la tramitació del Pla Hidrològic
de les Illes Balears?

Amb relació a la iniciativa parlamentària indicada, la
Direcció General de Recursos Hídrics informa el següent, el Pla
Hidrològic de les Illes Balears es troba en estudi de les 101
alAlegacions presentades i proposta de redacció, atenent el
contingut d'aquestes alAlegacions.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7110/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a inversió
ferroviària 2011. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

Quina quantitat va transferir el Govern de l'Estat al Govern
de les Illes Balears per inversions ferroviàries l'any 2011? 

14,5 milions, aquesta quantitat completava els famosos 57,5
milions d'euros.

Palma, 18 de febrer de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 7157/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a presumpta
inconstitucionalitat del Decret Llei 2/2012 i la Llei 7/2012.
(BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de 2012).

Com estan les reunions de la Comissió Mixta conselleria-
Advocacia de l'Estat per valorar la presumpta
inconstitucionalitat del Decret Llei 2/2012 i la Llei 7/2012?

La Comissió bilateral de cooperació administració general
de l'Estat-comunitat autònoma de les Illes Balears, en les
sessions del 9 de maig i 23 de juliol de 2012, va decidir la
formació d'un grup de treball per analitzar les discrepàncies en
relació al Decret Llei 2/2012 i la Llei 7/2012, respectivament.

Aquest grup de treball, atès que la llei deroga i assumeix en
part el contingut del decret llei, es va reunir el passat dia 7 de
novembre i es varen plantejar diferents arguments, quedant
pendent consensuar una proposta de solució que s'elevaria a la
consideració de comissió bilateral.

Palma, 17 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7515/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Marc Pons i Pons, relativa a resposta als alcaldes
de Menorca. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

Quan pensa el president de les Illes Balears complir la
paraula donada als alcaldes de Menorca en les diferents
reunions celebrades el 16 de febrer del 2012 a Menorca?  

Després de les reunions dutes a terme amb els batles dels
diversos municipis de l'illa de Menorca, es va donar trasllat de
les seves peticions a les diferents conselleries del Govern i des
de llavors s'estan duent a terme les actuacions administratives
necessàries per poder donar resposta a les propostes i demandes
dels batles. 

Palma, 31 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 7517/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a comptes
d'Escorca davant el Síndic de Comptes. (BOPIB núm. 67, d'11
d'octubre de 2012).

Pensa el Govern de les Illes Balears i en especial el
conseller de Presidència, fer alguna gestió davant l'Ajuntament
d'Escorca perquè aporti a la Sindicatura de Comptes els
comptes municipals corresponents als anys 2003 i 2006?

Ni des del Govern de les Illes Balears, ni per tant, des de la
Conselleria de Presidència es pensa fer cap gestió davant
l'Ajuntament d'Escorca en aquest sentit perquè, d'una banda,
d'acord amb el principi d'autonomia local consagrat a la
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Constitució Espanyola, que suposa que s'ha de respectar el nucli
d'autogovern dels ens territorials, correspon en tot cas al propi
ajuntament canalitzar les seves relacions amb la Sindicatura de
Comptes, sense que hi hagi d'haver cap intervenció per part del
Govern de les Illes Balears, així com estableix expressament la
Llei 4/2004, de 2 d'abril, que regula la Sindicatura de Comptes.
I per altra banda, tenim constància  que l'Ajuntament d'Escorca
ja va trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general del
pressupost del 2003 i del 2006 per via telemàtica.

Palma, 18 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7590/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a garantir el
castellà com a llengua vehicular. (BOPIB núm. 67, de 11
d'octubre de 2012).

Està consenuant el ministre Wert amb la comunitat
autònoma de les Illes Balears la "solució pràctica" que vol
introduir per garantir que el castellà sigui llengua vehicular en
aquelles autonomies que tenen una altra llengua pròpia i
oficial?

No entenem l'expressió "consenuant".

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

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7591/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
descentralització educativa. (BOPIB núm. 67, de 11 d'octubre
de 2012).

Comarteix el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
l'opinió del ministre Wert que l'independentisme és fruit de la
descentralització educativa?

No entenem l'expressió "comarteix".

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

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 7633/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a programa
Pise 2. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quina despesa ha representat per a  la conselleria els
convenis amb els ajuntaments sobre el Programa PISE els
darrers cinc anys?

La despesa relacionada amb el Programa PISE des del curs
2008/2009 al 2012/2013 ha estat de 273.500 euros.

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

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 7712/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni ferroviari
(I). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Ha encomanat la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori algun tipus d'informe jurídic sobre el conveni
ferroviari amb l'Estat?  

El conveni és molt clar amb la seva definició i no ofereix
cap dubte sobre el seu abast o caducitat.

Així, l'article 3 estableix el pressupost global del conveni,
però el descriu com "estimat".

L'article 4 indica les quantitats a percebre el 2008 (3 milions
d'euros) i el 2009 (25 milions d'euros) i en el punt tercer diu que
les quantitats per a 2010 i 2011 es fixaran més tard.

Aquests imports es fixen a finals del 2010 en 15 i 14,5
milions d'euros per a 2010 i 2011 respectivament. Aquestes
quantitats varen ser aprovades per la Comissió Mixta de
Seguiment del Conveni.

Finalment, l'article 15 fixa la vigència del conveni fins al 31
de desembre de 2011. 

Palma, 14 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 7739/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a nous
programes (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quins són els nous programes que ha posat en marxa la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social en relació a
l'Institut Balear de la Dona?

Es mantenen els programes de sempre.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 7811/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a reunions de
la comissió bilateral mixta. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

En quina situació es troben les reunions de la Comissió
Bilateral Mixta amb l'Advocacia de l'Estat per tractar la
presumpta inconstitucionalitat de diferents articles de la Llei
7/2012?

En data 23 de juliol de 2012, la Comissió Bilateral de
Cooperació Administració General de l'Estat-Comunitat
Autònoma de les Illes Balears acordà iniciar negociacions per
resoldre les discrepàncies en relació amb diversos preceptes de
la Llei7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l'ordenació urbanística sostenible, i designà un grup de treball
per proposar a la comissió la solució que sigui procedent. El
grup de treballes reuní el dia 7 de novembre de 2012 i
actualment està estudiant la solució que permeti resoldre les
diferències entre ambdues parts sobre els preceptes qüestionats.

Palma, 4 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 7835/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
adoctrinament. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Creu el Sr. Conseller que espanyolitzar nins a les aules és
adoctrinament?

Si es refereix a les declaracions del ministre amb el terme
espanyolitzar, creiem que no es refereix a cap forma
d'adoctrinament.

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

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 7837/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
adoctrinament 3. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Creu el Sr. Conseller que promoure i posar en valor els
signes d'identitat d'una comunitat és adoctrinament?

A la pregunta no especifica que entén per promoure i posar
en valor els signes d'identitat d'una comunitat.

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

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 7890/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, relativa a centre de salut de
Sant Josep. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

En quina data té previst la Conselleria de Salut obrir als
usuaris el nou centre de salut de Sant Josep?

Es preveu que l'obertura del centre de salut de Sant Josep es
produeixi 10.5 mesos (tercer trimetres de 2013) després de
l'entrada en vigència del modificat del contracte de concessió
d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació
del nou complex assistencial Can Misses i dos centres de salut
vinculats al mateix (Exp. SSCC CA 151/09).

El conseller de Salut, Família i Benestar Social.
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 7901/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a projecte
lingüístic. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Sr. Bosch, està vostè d'acord que els centres educatius
puguin aplicar el seu projecte lingüístic?

Sí, acord amb allò que disposi la normativa vigent.

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

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 7930/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a quantia de
dietes als òrgans de la conselleria de salut. (BOPIB núm. 69,
de 26 d'octubre de 2012).

Quina ha estat la quantia total de les dietes que ha cobrat
o estan pendents de pagament de cada una de les persones que
formen actualment els òrgans administratius de les entitats del
sector públic depenent de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social i de l'Ibsalut (des de l'inici d'aquesta
legislatura fins el 30 de setembre)?

La quantia total de dietes cobrades o que estan pendents de
pagament al Servei de Salut, des de l'1 de juliol de 2011 fins a
30 de setembre de 2012, ascendeix a un total de 83.158,64
euros.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 7958/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a congrés
estatal sobre educació i immigració (I). (BOPIB núm. 69, de 26
d'octubre de 2012).
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Per quina raó el Govern de les Illes Balears ha despès
160.000 euros per a un congrés estatal sobre Educació i
Immigració?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
tingut cap despesa per organitzar aquest congrés. Els fons
utilitzats provenen del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports
en base a un conveni signat la passada legislatura.

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

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 7959/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a congrés
estatal sobre educació i immigració (II). (BOPIB núm. 69, de
26 d'octubre de 2012).

En el Congrés estatal sobre Educació i Immigració, al qual
contribueix generosament el Govern de els Illes Balears,
quantes ponències hi haurà sobre la integració dels immigrants
a la comunitat lingüística catalana, pròpia de les Illes Balears?

No tenim constància que s'hagi celebrat cap congrés a les
Illes Balears en el qual el Govern hi hagi contribuït
generosament i s'hagi tractat aquest tema. El congrés estatal
sobre educació i immigració s'ha celebrat aprofitant un conveni
amb el MEC que es va signar la passada legislatura. Els fons per
dur a terme aquest congrés són tots estatals.

Les ponències estaven relacionades en problemàtiques
comunes a totes les comunitats autònomes.

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

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 7996/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Font i Aguiló, relativa a museu de
Formentera. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

En quin estat es troba a dia d'avui el projecte de museu de
Formentera?

El projecte de museu de Formentera està pendent
d'assignació pressupostària.

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 8187/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina  Santiago i Rodríguez, relativa a director
de l'oficina del SOIB a Felanitx. (BOPIB núm. 70, de 2 de
novembre de 2012).

El director de l'oficina del SOIB de Felanitx sols va un dia
per setmana a les oficines. Com es justifica el manteniment del
director d'una oficina quan sols és necessari que hi vagi un dia
per setmana?

Les tasques dutes a terme pel director de l'oficina del SOIB
a Felanitx no es resumeixen sols a un dia a la setmana; la resta
de dies que no és present a l'oficina realitza diferents tasques de
coordinació i supervisió en diferents àmbits, principalment a la
seu central del SOIB, que esdevenen necessàries per a la gestió
de les oficines del SOIB, d'una manera similar a l'anterior
directora d'aquesta oficina.

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

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 8516/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb PROMOLINS, SL. (BOPIB
núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa PONTMOLINS, SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb cap empresa amb la denominació Promolins, SL ni
Pontmolins, SL, d'acord amb les dades que figuren en el sistema
informàtic comptable (SAP) durant els anys consultats, de 2009
a 2012.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 8521/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
PROMOLINS, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa
PONTMOLINS, SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional no ha
treballat mai amb l'empresa indicada.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 8140/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (I). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a les
Illes Balears especificant nombre d'inspeccions, nombre
d'expedients d'infracció i nombre d'expedients sancionadors,
durant l'any 2007?

Durant l'any 2007 s'han realitzat 206 inspeccions i s'ha
iniciat un expedient sancionador.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 8146/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (VII). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a
l'oficina de farmàcia de la que és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz des de l'any 1999 fins l'actualitat,
especificant la data concreta de cada inspecció?

Des de l'any 1999 s'han realitzat 11 inspeccions en les
següents dates: 20/11/00, 14/11/01, 19/11/01, 10/05/02,
10/05/02, 01/07/02, 09/07/04, 12/12/06, 13/12/06, 14/05/07,
13/12/12.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 8147/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a inspeccions de
farmàcia (VIII). (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

Quantes inspeccions de farmàcia han estat realitzades a
l'oficina de farmàcia de la que és titular i propietari el Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz des de l'any 1999 fins l'actualitat,
especificant les infraccions trobades i les seves sancions, si
n'hi havia?

Data d'inspecció Expedients sancionadors

20/11/00 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

14/11/01 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

19/11/01 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

10/05/02 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

10/05/02 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

01/07/02 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

09/07/04 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

12/12/06 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

13/12/06 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

14/05/07 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

13/12/12 No s'ha incoat inici d'expedient sancionador

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 8159/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a conveni a la SFM.
(BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

En quin estat es troben les negociacions amb el personal de
SFM per tal d'arribar a acordar un conveni?

Les negociacions sobre el conveni colAlectiu segueixen
avançant. És cert que ho fan a un ritme lent, però estam
treballant amb l'únic objectiu d'aconseguir un acord satisfactori
per a ambdues parts.

Palma, 10 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 8516/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb PROMOLINS, SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa PONTMOLINS, SL? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

La Fundació Balears a l'Exterior no ha treballat mai amb
l'empresa indicada.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 8623/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb Proyectos y servicios para
el desarrollo rural y agrario, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa Proyectos y servicios para el
desarrollo rural y agrario, SL? Indicant objecte del contracte,
data d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la Fundació Balears a
l'Exterior (comptes comptables 110) es dedueix que l'entitat no
ha contractat mai aquesta empresa.
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Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 8631/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
Instituto Médico Balear. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Instituto
Médico Balear? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional  no ha
treballat mai amb l'empresa indicada.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 8660/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb Instituto Médico
Balear. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa Instituto Médico Balear? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.

Multimèdia de les Illes Balears, SA  no ha realitzat cap
contracte amb l'empresa Instituto Médico Balear.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 8674/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb Instituto Médico Balear.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa Instituto Médico Balear? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 8732/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb Gestión Hospitalaria Balear,
SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa Gestión Hospitalaria Balear, SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AZ)

A la Pregunta RGE núm. 8747/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
Hospital General de Muro, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Hospital
General de Muro, SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional no ha
treballat mai amb l'empresa indicada.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BA)

A la Pregunta RGE núm. 8790/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a  l'Exterior amb Hospital General de Muro,
SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa Hospital General de Muro, SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la Fundació Balears a
l'Exterior (comptes comptables 110) es dedueix que l'entitat no
ha contractat mai amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
BB)

A la Pregunta RGE núm. 8805/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
Dioscorides Control, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Dioscorides
Control, SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència d'Emigració i Cooperació Internacional no ha
treballat mai amb l'empresa indicada.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BC)

A la Pregunta RGE núm. 8848/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb Dioscorides Control, SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual
es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BD)

A la Pregunta RGE núm. 8863/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Estudio de
Viabilidad Fiscal, SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BE)

A la Pregunta RGE núm. 8906/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
aquesta empresa.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BF)

A la Pregunta RGE núm. 8964/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb AMJ Asesoría Jurídico-
económica, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa AMJ Asesoría Jurídico-económica,
SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.

Del registre de proveïdors de la Fundació Balears a
l'Exterior (comptes comptables 110) es dedueix que l'entitat no
ha contractat mai amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BG)

A la Pregunta RGE núm. 9022/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb ROYALGAME, SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa ROYALGAME, SL? Indicant objecte
del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
BH)

A la Pregunta RGE núm. 9037/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
REBERSEC. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa REBERSEC,
SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la qual es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears,
SA no ha treballat mai amb l'empresa indicada.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BI)

A la Pregunta RGE núm. 9080/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb REBERSEC, SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa REBERSEC, SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BJ)

A la Pregunta RGE núm. 9095/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
PRESTTO. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa PRESTTO?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la qual es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no ha contractat mai amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BK)

A la Pregunta RGE núm. 9138/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb PRESTTO. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

Del registre de proveïdors de la fundació (comptes
comptables 110) es dedueix que l'entitat no ha contractat mai
amb aquesta empresa.

Palma, 7 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BL)

A la Pregunta RGE núm. 9196/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Fundació Balears a l'Exterior amb ROYALMATIC, SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quina contractes ha realitzat la Fundació Balears a
l'Exterior amb l'empresa ROYALMATIC, SL? Indicant objecte
del contracte, data de l'adjudicació i quantitat per la qual es va
adjudicar.

Del registre de proveïdors de la Fundació Balears a
l'Exterior (comptes comptables 110) es dedueix que l'entitat no
ha contractat mai amb aquesta empresa.

Palma, 6 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
BM)

A la Pregunta RGE núm. 9396/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a consultes joves
a centre educatius (I). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quantes consultes joves a centres educatius i/o instituts de
secundària tenia el Servei de Salut durant el 2009?  

Atenció Primària de Mallorca:
Curs 2009-2010, han consultat un total de 1.962 joves, 44%

alAlots i 56% alAlotes; mitjana d'edat, 13,7 anys (12 i 19).

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BN)

A la Pregunta RGE núm. 10897/12 i 11095/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles  de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears
(IBESTAT). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT) en el marc del Pla financer de reequilibri
i fora d'aquest.

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
disposat de cap bé immoble en propietat, per tant no correspon
cap tipus d'alienació en el marc del Pla financer de reequilibri.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BO)

A la Pregunta RGE núm. 10926/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Es Baluard Museu Modern i Contemporani.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Es Baluard Museu
Modern i Contemporani en el marc del Pla financer de
reequilibri.

La Conselleria de Cultura, Educació i Universitats no
disposa d'aquesta informació.

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

Ordre de Publicació
BP)

A la Pregunta RGE núm. 11075/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència Tributària de les Illes Balears (IBESTAT).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de l'Agència Tributària de les Illes
Balears (IBESTAT) fora del marc del Pla financer de
reequilibri.

Fora del marc del Pla financer de reequilibri, i d'acord amb
les funcions atribuïdes per l'article 2 de la Llei 3/2008, de 14
d'abril, l'Agència Tributària de les Illes Balears, des de
l'aprovació del Pla fins a la data de la solAlicitud, no ha alienat
cap immoble en resultar desertes les nou subhastes celebrades
concretament en dates 26 de juny, 3 de juliol, 28 d'agost, 4 de
setembre, 2, 16 i 23 d'octubre, 23 de novembre i 18 de desembre
de 2012.

Palma, 8 de març de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BQ)

A les preguntes RGE núm. 11121/12 i 11187/12, presentada
per l'Hble. Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles  de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull fora del marc del Pla financer de reequilibri.
Quantes escriptures públiques d'alienació de béns immobles
s'han dut a terme per part d'aquesta fundació?

La Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull no ha estat mai titular de cap immoble des de la
seva creació fins a la data d'avui.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BR)

A la Pregunta RGE núm. 11161/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de l'Institut d'Estadística
de les Illes Balears (IBESTAT)?

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
disposat mai de béns immobles en propietat.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 11192/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de la Fundació Mateu
Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears?

La Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes
Balears no ha estat mai titular de cap bé immoble des de la seva
creació fins ara.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 11227/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat  Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació d'escriptures públiques d'alienació de béns
immobles que s'han dut a terme per part de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

L'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) no ha
disposat de cap bé immoble en propietat, per tant no ha pogut
dur a terme l'alienació de cap.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BU)

A les preguntes RGE núm. 613/13 i 614/13, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada, relatives a promoció del mercat
espanyol (I i II). (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 659/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Museu
Arqueològic de  Dalt Vila. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

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

El Museu Arqueològic de Dalt Vila és un museu de
titularitat estatal gestionat per la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. Qualsevol inversió en obres i/o infraestructures
que es realitzin en aquest centre han de ser finançades per la
propietat, en aquest pel Ministeri.

Des del tancament del museu, la conselleria ha solAlicitat en
reiterades ocasions al ministeri que destini una partida
pressupostària per dur endavant les obres necessàries per a la
reobertura del Museu de Dalt Vila. 

La prioritat del ministeri durant el 2012 va ser l'acabament
de les obres per a la reobertura del Museu Monogràfic del Puig
des Molins, que es va inaugurar el passat 13 de desembre.

Enguany s'ha tornat a reclamar, atès que aquestes inversions
són urgents i prioritàries. Així, el ministeri ens ha solAlicitat el
programa de necessitats, la qual cosa fa suposar que la intenció
és dur endavant enguany les tasques necessàries per a la seva
reobertura.

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

Ordre de Publicació
BX)

A les preguntes RGE núm. 790/13, 791/13 i 792/13,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat, relatives a espais cedits
per Ports de les Illes Balears (I a III). (BOPIB núm. 86, de 15
de febrer de 2013).

A causa de les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
BY)

A la pregunta RGE núm. 1010/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a estalvi econòmic en
la bonificació  per residència. (BOPIB núm. 87 de 22 de febrer
de 2013).

Té el Govern de les Illes Balears cap estudi del Ministeri de
Foment en el qual es valori  l'estalvi econòmic en la
bonificació per residència arran de l'obligació de presentar el
certificat de resident? 

No.

Palma, 25 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 4487/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del director de l'Oficina
de control pressupostari.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, conformement amb l'article 46.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del director de l'Oficina de control
pressupostari, Sr. Joaquín García, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'explicar la
política d'acomiadaments del sector públic de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 4357/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del conseller d'Educació, Cultura i
Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 812/12,
relativa a Pla d'ocupació juvenil (BOPIB núm. 38, de 16 de
març de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 4316/13, 3958/13 i
4328/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, presentades pel diputat Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, i per la diputada
Hble. Sra. Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a fracàs escolar, a Decret
16/2012 i a obra ferroviària inacabada (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril, i 96, de 26 d'abril d'enguany), respectivament, per les
preguntes RGE núm. 4478/13, 4481/13 i 4482/13, relatives a
valoració de dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), a
flexibilitat del dèficit i a diàleg amb el sector educatiu,
respectivament, publicades en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig 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. 3874/13, de pesca marítima, marisqueig i
aqüicultura a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, atesos els escrits RGE núm. 4345/13 i
4361/13, dels grups parlamentaris MÉS i Socialista,
respectivament, conformement amb l'establert a l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al

BOPIB núm. 95, de 19 d'abril de 2013), fins al proper dia 5 de
juny de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 4166/13, de règim jurídic per a la
instalAlació, l'accés i l'exercici d'activitats a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, atès l'escrit RGE núm. 4362/13, del Grup
Parlamentari Socialista, conformement amb l'establert a l'article
98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013), fins al proper dia 21 de
maig de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 2978/13, de modificació de la
disposició addicional novena a la Llei 7/2012, de 13 de juny,
de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, atesos els escrits RGE núm. 4365/13 i
4433/13, dels grups parlamentaris MÉS i Socialista,
respectivament, conformement amb l'establert a l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 91, de 22 de març de 2013), fins al proper dia 6 de
maig de 2013.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 9435/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, atès l'escrit RGE núm. 4477/13, del Grup
Parlamentari Socialista, conformement amb l'establert als
articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució
de Presidència reguladora de l'aplicació del procediment
d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda que la
interpelAlació esmentada, relativa a política del Govern en
matèria ferroviària, es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

3739/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4359/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de l'escrit
esmentat, relativa a la compareixença del conseller d'Educació,
Cultura i Universitats davant el Ple per donar compliment a la
proposició no de llei RGE núm. 812/12, relativa a Pla
d'ocupació juvenil.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7337/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4485/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa  a liquidació de la part
proporcional de la darrera nòmina dels funcionaris interins
docents acomiadats, publicada al BOPIB núm. 66, 5 d'octubre
de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8479/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4366/13,
del Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa  a vaga general 14N,
publicada al BOPIB núm. 73, 16 de novembre de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
Retirada de la proposta de tramitació directa i en lectura

única del Projecte de llei RGE núm. 3228/13, pel qual es
modifica la Llei 5/2012, de dia 23 de maig, de mesures
urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de
Tennis Rafael Nadal. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, un cop oïda la
Junta de Portaveus, en sessió de dia 2 de maig de 2013, i
trobant-s'hi formalment constituïda com a tal, acorda de retirar
la proposta al Ple de tramitació directa i en lectura única del
projecte esmentat, publicat al BOPIB núm. 92, de 27 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvis a la Comissió de Turisme, a la Comissió de Medi

Ambient i Ordenació Territorial i a la Ponència d'estudi de la
situació del transport aeri.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de maig de 2013, atesos els escrits RGE núm. 4339/13 i
4364/13, presentat pel Grup Parlamentari Popular, es dóna per
assabentada dels canvis següents:

• Comissió de Turisme:
La Sra. María José Bauzá i Alonso substitueix el Sr. Miquel
Jerez i Juan.

• Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
El Sr. Miquel Jerez i Juan substitueix la Sra. María José
Bauzá i Alonso.
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• Ponència d'estudi de la situació del transport aeri:
La Sra. Lourdes Bosch i Acarreta substitueix la Sra.
Margarita Prohens i Rigo.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de
2013.

-  Pàg. 5213 i 5227. Textos debatuts. InterpelAlacions, apartat A)
On diu: RGE núm. 3534/13, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 295/13, ...
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