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Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el 2012.
5481
CE) RGE núm. 5047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant el 2013.
5481
CF) RGE núm. 5048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant el 2012.
5481
CG) RGE núm. 5049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a viatges del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant el 2013.
5481
CH) RGE núm. 5050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a un sistema
públic de protecció sanitària.
5482

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 5004/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a peticions del fiscal al
cas Scala.
5483
B) RGE núm. 5146/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a nous imposts.

5483

C) RGE núm. 5162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a consens amb la
comunitat educativa.
5483
D) RGE núm. 5163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cobrar per no treballar i
eficàcia del Govern.
5483
E) RGE núm. 5168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a servei de
transport públic regular d'autobusos a Calvià.
5483
F) RGE núm. 5169/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciació de
les línies de productes definides en el Pla integral de turisme.
5483
G) RGE núm. 5170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fòrum Balears
Competitiva.
5484
H) RGE núm. 5171/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació en
la contractació de fixos discontinus.
5484
I) RGE núm. 5172/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació
de Menorca en la promoció turística.
5484
J) RGE núm. 5173/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon pla de pagament
a proveïdors.
5484
K) RGE núm. 5174/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi relatiu al
material didàctic per a l'aprenentatge del llenguatge administratiu.
5484
L) RGE núm. 5175/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Renda Àgil
2013.
5484
M) RGE núm. 5176/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació del
professorat per impartir anglès.
5484
N) RGE núm. 5177/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei de costes.
5485
O) RGE núm. 5178/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hipoteca que
gravava l'Hotel Rocamar.
5485
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P) RGE núm. 5179/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport aeri i
marítim digne.
5485
Q) RGE núm. 5180/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència mèdica
registrada a l'Hospital de Can Misses.
5485
R) RGE núm. 5181/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a responsabilitats
polítiques.
5485
S) RGE núm. 5182/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa.
5485
T) RGE núm. 5183/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa.
5486

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4813/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tractament de temes
socials.
5487
B) RGE núm. 4814/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibre del
programa Uep! Con anam?
5487
C) RGE núm. 4815/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de
5487
colAlaboració amb Menorca.
D) RGE núm. 4816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya Tots donam
una mà.
5487
E) RGE núm. 4817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documental de
l'aniversari de Mestalla.
5487
F) RGE núm. 4818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes de
modificació de la franja de tarda d'IB3 Ràdio.
5487
G) RGE núm. 4819/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anunciants a IB3
Televisió.
5488
H) RGE núm. 4820/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
obtingudes fins a 31 d'abril.
5488
I) RGE núm. 4836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gala de l'Institut
d'Estudis Eivissencs dels premis Sant Jordi.
5488
J) RGE núm. 4837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords de reciprocitat
d'emissions.
5488
K) RGE núm. 4838/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alienació de la
titularitat del servei audiovisual públic.
5488
L) RGE núm. 4840/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pluralisme als
informatius de la ràdio i la televisió.
5488
M) RGE núm. 4852/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sosteniment de l'EPRTVIB.
5489

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 4810/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a adopció de mesures tendents a garantir l'especial protecció que s'ha
d'oferir a fills menors de víctimes mortals de violència de gènere.
5489

5446

BOPIB núm. 99 - 17 de maig de 2013

B) RGE núm. 4992/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una comissió no permanent d'investigació (procediment
d'urgència).
5490
C) RGE núm. 4995/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la candidatura de Menorca com a Geoparc (procediment
d'urgència).
5491

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 4714/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del Port de Maó i el Conveni de Londres.

5492

B) RGE núm. 4738/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Bangladesh.

5493

C) RGE núm. 4748/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a memòria sobre el funcionament del Tribunal Superior de Justícia
de Balears i nou jutjat a Formentera.
5493
D) RGE núm. 4833/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Menorca Talaiòtica Patrimoni de la Humanitat.

5494

E) RGE núm. 4834/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a signatura d'acords entre el Govern de les Illes Balears i els de la
Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre reciprocitat en les emissions de les televisions públiques.
5494
F) RGE núm. 4841/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores energètiques a les Illes Balears.

5495

G) RGE núm. 4842/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a readmissió del personal laboral amb acomiadaments declarats
nuls.
5495
H) RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades.

5496

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 10594/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Fundació Alzina.
5496
B) A la Pregunta RGE núm. 10932/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears.
5497
C) A la Pregunta RGE núm. 10943/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Agència
Tributària de les Illes Balears.
5497
D) A la Pregunta RGE núm. 147/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute de la Conselleria
d'Educació als centres educatius i de formació 1.
5497

(I).

E) A la Pregunta RGE núm. 163/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informe tractament de residus
5497

F) A la Pregunta RGE núm. 165/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informe tractament de residus
(III).
5498
G) A la Pregunta RGE núm. 236/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a antic Hospital Verge del Toro.
5499
H) A la Pregunta RGE núm. 259/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupcions
voluntàries d'embaràs, desembre de 2012.
5499
I) A la Pregunta RGE núm. 560/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a nivell mínim de
finançament.
5499
J) A la Pregunta RGE núm. 886/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a número de ginecòlegs i
ginecòlogues d'hospitals públics (I).
5499
K) A la Pregunta RGE núm. 887/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a número de ginecòlegs i
ginecòlogues d'hospitals públics (II).
5499
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L) A les preguntes RGE núm. 889/13 i 890/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a exposicions
en el Museu de Menorca (I i II).
5499
M) A la Pregunta RGE núm. 891/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a APIMA en el Consell
Escolar de les Illes Balears.
5500
N) A la Pregunta RGE núm. 892/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a exposicions al Museu
de Mallorca (I).
5500
O) A les preguntes RGE núm. 894/13 a 896/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a exposicions
en el Museu Arqueològic d'Eivissa (I i II) i en el Museu del Puig des Molins (I).
5501
P) A la Pregunta RGE núm. 897/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a exposicions en el Museu
des Puig des Molins d'Eivissa (II).
5501
Q) A la Pregunta RGE núm. 923/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que han rebut
els centres gestionats pel consorci de castell de Sant Carles.
5501
R) A la Pregunta RGE núm. 924/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que han rebut
els centres gestionats pel consorci del patrimoni militar del port de Maó.
5501
S) A la Pregunta RGE núm. 925/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que han rebut
els centres gestionats pel consorci del museu Torrens Lladó.
5502
T) A les preguntes RGE núm. 1074/13 i 1075/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a integració
d'històries clíniques (I i II).
5502
U) A la Pregunta RGE núm. 1494/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (I).
5502
V) A la Pregunta RGE núm. 1495/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (II).
5502
X) A la Pregunta RGE núm. 1496/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (III).
5502
Y) A la Pregunta RGE núm. 1497/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (IV).
5502
Z) A la Pregunta RGE núm. 1498/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (V).
5503
AA) A la Pregunta RGE núm. 1499/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (VI).
5503
AB) A la Pregunta RGE núm. 1500/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (VII).
5503
AC) A la Pregunta RGE núm. 1501/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (ViII).
5503
AD) A la Pregunta RGE núm. 1502/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (IX).
5503
AE) A la Pregunta RGE núm. 1503/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (X).
5504
AF) A la Pregunta RGE núm. 1504/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
inferior a 200.000 (XI).
5504
AG) A la Pregunta RGE núm. 1505/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb facturació
5504
inferior a 200.000 (XII).
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 4965/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut, sobre
la seva decisió en relació amb la devolució dels doblers de factures cobrades per urgències.
5504

3.17. INFORMACIÓ
A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 4755/13.

5505

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013.

5505
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4474/13, relativa a política de promoció turística de l'illa
d'Eivissa, amb les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular RGE núm. 4703/13 i 4704/13, i quedà aprovada la
següent:

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig 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 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
A)
"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."
A la seu del Parlament, 14 de maig de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4527/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Hotel Rocamar. (BOPIB núm.
97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3465/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de finançament autonòmic.

Ordre de Publicació
C)

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4528/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Hotel Rocamar. (BOPIB núm.
97, de 3 de maig de 2013).

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Hisenda i Pressuposts, José Vicente Marí i Bosó.

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

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Marc Pons i José
Vicente Marí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 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 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4519/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis per executar mesures
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judicials a menors que no suposen privació de llibertat. (BOPIB
núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4652/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció sanitària correcta.
(BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4702/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a mort d'un ciutadà per tuberculosi.
(BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4515/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Setmana Nàutica Internacional.
(BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4529/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acords de la Conferència de presidents.
(BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
O)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4651/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a canvi de polítiques del nou
govern. (BOPIB núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

L)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.1. ESMENES
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4522/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur del mes d'abril.
(BOPIB núm. 97, de 3 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 7
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 4526/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a Pla d'ocupació. (BOPIB núm. 97,
de 3 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, rebutjà les esmenes a la totalitat RGE núm.
1974/13 i 2454/13, del Grup Parlamentari MÉS i del Grup
Parlamentari Socialista, respectivament, al Projecte de llei RGE
núm 724/13, audiovisual de les Illes Balears. (BOPIB núm. 86,
de 15 de febrer de 2013).
La votació, que es realitzà conjuntament, obtengué el
resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.3.3. MOCIONS

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2013, després de llegir l'informe de què es tracta,
quedà aprovat per assentiment.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
de maig de 2013, rebutjà els Punts 2 a 6 de la Moció RGE núm.
4474/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de
promoció turística de l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 97, de 3 de
maig de 2013).

2. COMISSIONS PARLAMENT

La votació obtengué el resultat següent:

2.1. TEXTOS APROVATS

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 de maig de 2013, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 407/13, relativa a instància al
Govern per desenvolupar iniciatives de prevenció de l'obesitat
entre els infants i joves de les nostres illes, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
A)

A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 4523/13, 4530/13, 4516/13 i
4521/13.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de maig de 2013, quedaren ajornades, atès l'escrit RGE núm.
4643/13, presentat pel Govern de les Illes Balears, i atesa la
petició oral del Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència, les
preguntes esmentades, presentades per la diputada no adscrita
Sra. Margalida Font i Aguiló, per la diputada Sra. Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, pel diputat Sr.
Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
i per la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, també del
Grup Parlamentari Popular, relatives a fondeig d'embarcacions
al Parc Natural d'Eivissa i Formentera, a política educativa del
Govern (I), a convenis per a la formació professional a Menorca
i a Jornades empresarials entre les Illes Balears i els Estatuts
Units, respectivament, publicades totes al BOPIB núm. 97, de
3 de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Aprovació de l'Informe de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del
diputat Sr. David Abril i Hervás.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar iniciatives coordinades des de les àrees
de Salut i Educació per tal de prevenir l'obesitat entre els infants
i joves de les nostres illes."
A la seu del Parlament, 14 de maig 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 de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3021/13, relativa a rutes de
senderisme i cicloturisme, amb l'esmena presentada pel Grup
Parlamentari MÉS RGE núm. 4756/13, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar al màxim el treball que s'està realitzant
per incorporar al projecte "Mi Escaparate" la informació relativa
a les rutes de senderisme i cicloturisme.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i els consells insulars a presentar, el més aviat
possible, un pla de seguretat per als cicloturistes que visiten la
nostra comunitat."
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A la seu del Parlament, 14 de maig de 2013.
El secretari de la comissió:
José Mª Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3353/13, relativa a
negociació de les perspectives financeres 2014-2020 (Marc
financer plurianual a la UE) i en particular les polítiques
d'ocupació, R+D+I, Pime, Europa 2020, canvi climàtic, amb
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular RGE
núm. 4794/13, 4795/13 i 4796/13, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a augmentar el finançament (en comparació al
període 2007-2013) per a l’ocupació, l’educació, la formació, la
mobilitat, la joventut i la inclusió social. La inclusió social dels
joves europeus ha d’integrar-se i figurar com a prioritat en totes
les polítiques pertinents finançades amb càrrec al pressupost de
la Unió Europea.
2. El Parlament de les Illes Balears constata el suport donat
pel Govern d’Espanya a la iniciativa de garantia juvenil en el
passat Consell Europeu del mes de març i l’obtenció de 1.000
milions de finançament addicional per a l’ocupació juvenil.
El Parlament de les Illes Balears demana al Govern d’Espanya
que estructuri amb urgència el programa de garantia juvenil al
nostre país.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la proposta
del Reglament aprovat pel Govern d’Espanya i la resta de països
membres de la UE en el qual preveu assignar al FSE el 25% del
finançament global de la política de cohesió per promoure
l’ocupació i la inversió social, reservant el 20% per a la
promoció de la inclusió social i la lluita contra pobresa.
4. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització per ajudar les
persones treballadores més exposades als fenòmens de
deslocalització i també en aquells casos en què els
acomiadaments es deriven de forma directa de la crisi financera
i econòmica, i insta el Govern d’Espanya a continuar utilitzant
aquest mecanisme en tots aquells casos en què els
acomiadaments dels treballadors es deriven de forma directa i
constatable de la crisi econòmica i financera.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a augmentar el finançament en favor de la recerca i
la innovació, les PIME i la competitivitat en comparació al marc
financer plurianual 2007-2013. Mantenir en les noves
Perspectives Financeres l’esforç en el finançament de les
polítiques orientades a la innovació i la recerca dins de la Unió
Europea és clau per a l’èxit de l’Estratègia 2020, potenciant
sobretot les línies dedicades a les PIME en el Programa
Horizonte 2020 i, en particular, al Programa de Competitivitat
i Innovació.
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6. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al
Reglament aprovat pel Govern d’Espanya i la resta de països
membres de la Unió Europea i a les conclusions del Consell
Europeu dels passats 7 i 8 de febrer, concretament als punts 13
i 16, i insta al Govern d’Espanya que aquest reconeixement es
tradueixi en mesures concretes, programes específics i
instruments financers concrets per a les PIME per promoure la
competitivitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a defensar la necessitat d’introduir al pressupost de
la Unió Europea elements que tinguin en compte l’esforç
realitzat pels estats per tancar la denominada “bretxa
tecnològica”.
8. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a defensar el reglament sobre el mecanisme
“Connectar Europa” com a principal instrument financer, dins
de la Política de Cohesió, per aplicar la nova política
d’infraestructures europea en l’àmbit del transport, l’energia i
les telecomunicacions, amb l’objectiu de millorar la
competitivitat.
El Parlament insta el Govern que promogui el paper dels ens
locals i regionals, en estret contacte amb totes les parts
interessades, amb la finalitat de maximitzar l’efecte
multiplicador de la inversió en els projectes d’infraestructures,
així com de garantir que la seva aplicació repercuteixi de forma
positiva en la cohesió territorial. I insta el fet que es pugui
combinar en aquest projecte el finançament públic i privat.
En aquest sentit, el Parlament es felicita que finalment el
Corredor Mediterrani vagi a estar dins de la Xarxa Transeuropea
de Transport per als interessos dels ciutadans de les Illes
Balears, d’Espanya i de la Unió Europea.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya que el PIB per càpita no sigui l’únic criteri a l’hora
de fixar els fons europeus, sinó que es complementi amb altres
indicadors com la taxa de desocupació juvenil, l’abandó escolar,
la insularitat o el desenvolupament tecnològic de la regió."
A la seu del Parlament, 16 de maig de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 3738/13, relativa a
preservació del ca eivissenc, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

D)

F)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar recordant a tots els estaments implicats en
competicions o activitats oficials canines en què participin cans
de la raça “cans eivissencs”, que aquestes, d’acord amb el que
marca la legislació vigent, requeriran de la reglamentària
certificació oficial de l’Associació de criadors de ca eivissenc
d’Eivissa i Formentera, titulars competents en l’esmentada
certificació."

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a adoptar els acords escaients a fi d’obrir al públic La
Llotja de Mercaders de Palma durant tot l’any."
A la seu del Parlament, 14 de maig de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Bauzá i Colom.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

A la seu del Parlament, 16 de maig de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9617/13, relativa a celebració de l'Any Marià Villangómez, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1855/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució extrajudicial de
conflictes per la minva de litigiositat. (BOPIB núm. 90, de 15 de
març de 2013).

E)

La votació obtengué el resultat següent:

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a participar activament (tant a nivell organitzatiu
com pel que fa a la dotació de recursos econòmics) en la
celebració de l’Any Villangómez, el proper 2013, en
l’organització d’actes, esdeveniments, colAloquis, congressos,
etc., per desplegar l’esmentada celebració.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar actes a totes i cadascuna de les Illes
Balears de cara a difondre el coneixement de la figura i de
l’obra de Marià Villangómez."
A la seu del Parlament, 14 de maig de 2013.
La secretària en funcions de la comissió:
Ana María Bauzá i Colom.
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 9 de maig de 2013,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1317/13, relativa a obertura al públic del conjunt monumental
de La Llotja i el Consolat de Mar, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2016/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada de
l'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
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 15 de maig de 2013.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3473/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a derogació del Decret
1502/1997. (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 3278/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a descontaminació dels
sediments extrets del dragat del Port de Maó. (BOPIB núm. 93,
de 5 d'abril de 2013).

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

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 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 8 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 162/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actualització de les llistes de medicaments que queden exclosos
de la prestació farmacèutica en el Sistema Nacional de Salut.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 3021/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rutes de senderisme i cicloturisme. (BOPIB
núm. 92, de 27 de març de 2013).

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

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 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 2012/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la
processionària. (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

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3129/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció turística pròpia i diferenciada. (BOPIB núm.
92, de 27 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 11270/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a afectació a les dones del
pagament de taxes judicials. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

I)

La votació obtengué el resultat següent:

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, rebutjà els Punts 5 i 10 de
la Proposició no de llei RGE núm. 3353/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a negociació de les perspectives
financeres 2014-2020 (marc financer plurianual a la UE) i en
particular les polítiques d'ocupació, R+D+I, Pime, Europa 2020,
canvi climàtic. (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
L)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 93/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a manteniment de l'alberg de la
Platja de Palma. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:

J)

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

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 9 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 4032/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
retirada del Reial decret llei 4/2013. (BOPIB núm. 96, de 27
d'abril de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
M)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de 2013, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 966/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trasllat del Conservatori de
Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó. (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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I
N)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 9 de maig de 2013, rebutjà
el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 1317/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a obertura al públic del
conjunt monumental de La Llotja i el Consolat de Mar. (BOPIB
núm. 89, de 8 de març de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2013, conformement amb l'establert als articles
87.2 de la Constitució, 50.2 de l'Estatut d'Autonomia i 185 i
130 i següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit,
per a la seva tramesa al Congrés de Diputats, si escau, la
Proposició de llei RGE núm. 4812/13, del Grup Parlamentari
Socialista, d'insolvència singular hipotecària.
Palma, a 15 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 previst als articles 130 i següents i 185 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició de llei.

El difícil tràngol que travessa l'economia espanyola,
derivada en gran part de les conseqüències de la passada
situació d'excés d'oferta al mercat immobiliari i de la crisi
internacional, ha generat situacions d'exclusió social, pobresa i,
en el millor dels casos, de gran dificultat per a molts dels
ciutadans que van contreure préstecs, fonamentalment amb
garantia hipotecària, en l'etapa prèvia de bonança i de
creixement econòmic.
La crisi econòmica ha evidenciat serioses disfuncions en
aquest mercat, entre les quals destaca per la seva repercussió
econòmica la generada per la hipervaloració dels immobles, que
van impulsar un irresponsable endeutament bancari i un
dramàtic sobreendeutament familiar. La crisi econòmica, amb
el seu punyent efecte de fort augment de la desocupació, ha
posat en evidència el desequilibri dels procediments d'execució
hipotecària vigents a Espanya i la utilització abusiva de certs
aspectes processals no suficientment regulats o regulats d'una
manera ineficaç.
Des de 2007 s'ha produït una situació perllongada d'augment
de la morositat en els préstecs destinats a comprador d'habitatge,
amb el consegüent increment de les execucions hipotecàries. La
taxa de morositat dels crèdits o préstecs a llars per a compra i
rehabilitació d'habitatge ha experimentat augments significatius,
passant des del 0,43% de desembre de 2006 fins al 3,07% de
març de 2012. La taxa en qüestió està per sota de la taxa mitjana
de morositat de tots els préstecs a Espanya, però la xifra
absoluta de crèdit o préstecs morosos de les llars per a compra
i rehabilitació d'habitatge, 19.938 milions d'euros a 31 de març
de 2012, equivalia a 1'1,86% del Producte Interior Brut
d'Espanya. El creixement d'aquella magnitud és intens des de
l'inici de la crisi del mercat d'habitatge i pot arribar a
accelerar-se de persistir la situació de recessió de l'economia
espanyola.
II
El Reial decret llei 18/2012, d'11 de maig, sobre sanejament
i venda dels actius immobiliaris del sector financer, convalidat
pel Congrés dels Diputats el 31 de maig de 2012, conforme a
l'article 86 de la Constitució Espanyola, acordant alhora la seva
tramitació com a projecte de llei que ha esdevingut en la Llei
8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius
immobiliaris del sector financer, ha assentat les bases per a la
creació d'una Societat de Gestió d'Actius Procedents de la
Reestructuració Bancària.
Definitivament el Reial decret 1559/2012, de 15 de
novembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de les societats
de gestió d'actius, ha determinat en el seu article 16 que el
FROB constituirà una societat anònima amb la denominació de
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària SA (SAREB), l'objecte social de la qual serà la
tinença, la gestió i l’administració directa o indirecta,
l’adquisició i l’alienació dels actius que li transmetin les
societats de crèdit o préstec.
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La nova entitat neix amb la finalitat d'aïllar i donar sortida
en el mercat als actius la integració dels quals, en el balanç de
les entitats, està llastrant la recuperació del crèdit o préstec, i es
preveu la constitució de societats de capital a les quals les
entitats de crèdit o préstec hauran d'aportar tots els immobles
adjudicats o rebuts en paga de deutes relacionats amb el sòl per
a la promoció immobiliària i amb les construccions o
promocions immobiliàries.
Si determinats actius no poden ser assumits per les entitats
de crèdit o préstec malgrat el seu potencial, molt menys pot ser
suportada la seva adquisició a preu excessiu pels ciutadans.
Encara més, quan els efectes de la crisi econòmica
repercuteixen en la ciutadania en forma de desocupació, mala
qualitat de l'ocupació, pèrdua d'ingressos, etc.
En l'àmbit contractual, el principi de seguretat jurídica es
concreta en la regla pacta sunt servanda, que ve a significar
"que els pactes siguin honrats" o "els pactes es compleixen". La
garantia d'aquesta força obligatòria dels contractes correspon a
l'Estat, que posa a la disposició dels creditors l'aparell coactiu
que ostenta en règim de monopoli perquè puguin fer valer els
drets adquirits en virtut del contracte.
Enfront de l'anterior s'alcen les consideracions
èticojuridiques basades en la justícia i en l'equitat. Un elemental
sentit dels valors indicats condueix a rebutjar l'aplicació massa
rigorosa del principi pacta sunt servanda en aquells casos en els
quals, per circumstàncies no previstes ni previsibles en el
moment de contractar, el compliment del contracte es
converteix en una càrrega excessivament onerosa per una de les
parts, que ha de suportar en exclusiva les conseqüències dels
esdeveniments no previstos ni previsibles. És per això que ja els
juristes medievals van formular la regla rebus sic stantibus, que
bàsicament implica que la força obligatòria del contracte haurà
de predicar-se sempre que no es doni un canvi en les
circumstàncies contemplades en celebrar-ho; quan es doni una
alteració greu de les circumstàncies, no imputable a les parts,
que determini excessiva onerositat de la prestació per una
d'elles, que ha de carregar en exclusiva amb les conseqüències
d'aquest esdeveniment extraordinari, l'equitat imposa una
redistribució dels riscs, de manera que aquests siguin assumits
per ambdues parts.
Per tant, s'imposa que el legislador, igual que ha donat una
solució a les entitats de crèdit o préstec, doni també una solució
a les persones. I solucionant la situació de les persones s'evitarà
que les entitats de crèdit o préstec tornin a acumular actius que
llastrin els seus balanços.
L'objectiu d'aquesta llei és principalment rescatar les
persones que es trobin de bona fe en una situació d'especial
dificultat sobrevinguda, que els pugui ocasionar la pèrdua del
seu habitatge habitual, o del local on exerceixen principalment
la seva activitat econòmica; i, sobretot, evitar el desnonament,
permetre que puguin seguir ocupant aquests immobles, sense
que el creditor hipotecari hagi de suportar més inconvenient que
el que, en definitiva, tindria si hagués d'adjudicar-se l'immoble
i cedir-ho després a la Societat de Gestió d'Actius.

Bàsicament, s'articula un procediment en el qual, prèvia la
declaració judicial d'incursió en estat d'insolvència per les
causes previstes en el text de la norma proposada, calen dues
possibilitats: una primera, en la qual es consideri que la situació
d'insolvència és peremptòria i que, tenint en compte les
circumstàncies personals i professionals del deutor pugui
veure's solucionada a mig termini; i una segona possibilitat en
la qual es determini que la situació és previsiblement
irreversible a mig termini.
En el primer dels casos, es preveu un temps mort en el qual
no siguin exigibles les obligacions del préstec o crèdit, i que
permeti al deutor millorar les seves circumstàncies, per
reprendre el compliment sense més canvis.
En el segon dels casos, la societat SAREB, o bé es farà
càrrec del préstec hipotecari del deutor solAlicitant, prèvia la
reducció del seu import en la quantia que determini aquesta
mateixa societat, o bé assumirà directament la propietat del bé,
cancelAlant-se el deute, i arbitrant-se en aquest últim suposat
mesures que permetin al deutor seguir gaudint de l'habitatge en
condicions assumibles i adaptades a la seva situació financera
i patrimonial.
III
La present llei reformarà tres normes legals preexistents: la
vigent Llei Concursal 22/2003, de 9 de juliol, en la qual
s'integrarà el seu títol I com a disposició addicional setena; la
Llei d'enjudiciament civil 1/2000, de 7 de gener de 2000, a la
qual afegeix el seu títol II incloent en el llibre IV "Dels
processos especials", un nou títol IV regulant un procés especial
d'insolvència singular; i, finalment, el títol II reforma el Reial
decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el
règim jurídic de les societats de gestió d'actius, per adaptar-ho
a les finalitats de la present llei.
IV
Per aconseguir les seves finalitats, la llei conté una reforma
de la Llei d'enjudiciament civil 1/2000, de 7 de gener de 2000,
a la qual afegeix al llibre IV "Dels processos especials", un nou
títol IV regulant un procés especial d'insolvència singular, a
instàncies de la persona interessada per aconseguir del tribunal
una declaració d'insolvència singular que, en cas que aquesta
sigui irreversible a mig termini, implica que la Societat de
Gestió d'Actius passi a ser titular del dret de crèdit o préstec
hipotecari adaptat segons els criteris aplicats als actius bancaris;
o bé de l'immoble en qüestió, permetent al fins a llavors
propietari continuar habitant en el mateix mitjançant pagament
d'una renda social, per un temps proporcionat a la part de crèdit
o préstec hipotecari que tingués amortitzat, i atenent a les seves
circumstàncies
personals.
Essent enorme la varietat de les circumstàncies que poden
portar a una persona a trobar-se en una situació d'especial
necessitat, i a fi de no limitar en la llei una relació que sens
dubte es veuria desbordada per la realitat, s'ha considerat oportú
colAlocar el tribunal com a eix central del procediment, atribuint
al seu criteri la interpretació i rellevància de totes aquelles
circumstàncies fàctiques que comporten a la correcta decisió de
l'assumpte.
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La llei prescindeix de la que podrà denominar-se concepció
"patrimonial" de la insolvència, i ha seguit una concepció
"funcional", en la qual el centre de gravetat se situa en el fet
objectiu de la impossibilitat de complir, qualsevol que sigui la
causa d'aquesta impossibilitat. D'una altra manera, el pressupost
objectiu no gira entorn del que el deutor té o no té, sinó entorn
de si pot complir o no.
Hi ha insolvència quan el deutor no pot complir amb totes
les seves obligacions exigibles. Des del moment en què no hi ha
capacitat per complir una obligació, per més que puguin
atendre's les altres, hi ha insolvència. No és doncs el nombre
d'obligacions que no es puguin complir ni la seva quantia o
importància relativa el que ha de prendre en consideració el
jutge en declarar el concurs, sinó la impossibilitat d'atendre a
totes les exigibles.
La llei ve a mantenir parcialment aquesta idea d'insolvència
com a impossibilitat d'atendre els requeriments del passiu
exigible del deutor, però amb dos matisos.
D'una banda, perquè la refereix solament als deutes derivats
del préstec hipotecari sobre l'habitatge habitual del deutor (i
restringit el procediment als préstecs directament vinculats a la
seva adquisició o al seu refinançament).
En segon lloc, perquè enfront de l'asèpsia del concepte
d'insolvència en l'àmbit concursal, en la llei es vincula a les
circumstàncies personals i familiars del deutor; és a dir, només
es podrà acollir al procediment qui no pugui pagar sense
desatendre per això les seves necessitats bàsiques i les de la seva
família.
V
Es tracta de regular un procediment extremadament senzill,
en el qual es concedeix al creditor hipotecari la possibilitat
d'oposició sostenint la inexactitud de les dades alAlegades pel
promovent, ja que es considera que no és un procés entre dues
parts enfrontades, perquè la petició no es formula contra el
creditor hipotecari, sinó que el qui insta solAlicita la cobertura
d'un instrument creat per l'Estat i finançat en bona part amb
recursos públics. De manera que per defensar l'interès públic es
considera abastament la intervenció del criteri judicial, poder de
l'Estat.
S'exigeix l'assistència lletrada i la representació per mitjà de
procurador per garantir el dret de defensa, però això no significa
cap barrera d'accés al procediment, ja que la pròpia Llei
garanteix el dret a la Justícia gratuïta del qui insta, així com
l'exempció del procediment del pagament de taxes judicials.

Resol també la llei el problema de l'anomenada dació en
pagament, amb la senzilla formula de cancelAlar els avals
personals que pogués tenir el crèdit o préstec hipotecari en
concedir-se el rescat; doncs d'aquesta manera la responsabilitat
es limita al valor del ben hipotecat. Ha de tenir-se en compte, a
més, que el creditor rebrà del SAREB el valor del crèdit, préstec
o immoble, després de la quitació corresponent, per la qual cosa
perd la condició de creditor, i sense creditor manca de sentit
l'aval personal. El nou creditor és el SAREB que disposa d'un
dret de crèdit o préstec garantit hipotecàriament o d'un immoble
per un valor reduït en la quitació que s'hagi fet, de manera que
un aval personal suposaria una garantia excessiva.
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Amb la finalitat d'evitar l'especulació per part de qui obté la
declaració d'insolvència singular, es fixen alguns límits per al
cas d'alienació lucrativa de l'immoble, a fi de dificultar la
utilització fraudulenta del procediment; i en cas de transmissió
onerosa, es permet que la Societat de Gestió d'Actius se’n
beneficiï.
La transmissió per part de la Societat de Gestió d'Actius no
es coarta més que en el límit d'evitar perjudicis al beneficiari del
procés d'insolvència singular, amb la finalitat de conciliar els
drets d'aquest i l'ànim de lucre per part d'aquesta societat.
VI
Finalment, s'introdueix un títol III amb la finalitat d'adaptar
el Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual
s'estableix el règim jurídic de les societats de gestió d'actius, a
les finalitats de la present llei.
El Reial decret permet les operacions que es possibilitaran
amb la present llei, ja que tant els béns immobles com els drets
de crèdit o préstec que rebrà la Societat de Gestió d'Actius,
procediran d'entitats de crèdit o préstec, com estableix el seu
article 48 .1.a) encara que, atenent les finalitats pròpies
d'aquesta llei, es considera convenient remoure el límit de
250.000.-i com a mínim valor per ser rebut per la Societat de
Gestió d'Actius.
També s'exclou del límit de 90.000 milions d'euros fixat en
l'article 49 de la llei els actius procedents de la present llei.
TÍTOL I
REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL 2212003 DE 9
JULIOL
Article 1
S'afegeix a la Llei Concursal 22/2003, de 9 juliol, una nova
disposició addicional setena amb el títol d'Insolvència Singular
Hipotecària, amb el següent contingut:
“1. Concepte de l'acció d'insolvència singular hipotecària
S'entendrà per acció d'insolvència singular hipotecària
aquell procediment especial que té com a finalitat que una
persona física o un treballador autònom que, de bona fe i de
forma sobrevinguda, es trobi en una situació d'especial
necessitat que li impedeixi fer front al pagament de la
hipoteca que grava el seu habitatge habitual o el local on
exerceix principalment la seva professió, pugui obtenir un
ajornament en el compliment de les seves obligacions, o bé
accedir a les condicions de rescat previstes per a entitats
bancàries mitjançant la intervenció de la Societat de Gestió
d'Actius procedents de reestructuració bancària creada
mitjançant Reial decret 1559/2012 de 15 de novembre.
2. Beneficiaris de l'acció d'insolvència singular hipotecària
La persona física que tingui constituït un crèdit o préstec
hipotecari sobre el seu habitatge habitual, al moment
d'entrada en vigor de la present Llei, concertat per a
l'adquisició de la mateixa, i es trobi en situació d'especial
necessitat que li impedeixi fer front al seu pagament, podrà
sol' licitar que es declari la seva insolvència singular
respecte al seu crèdit o préstec hipotecari per part de la
Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
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Bancària (SAREB) creada mitjançant Reial decret
1559/2012 de 15 de novembre.
Tindrà així mateix la consideració de crèdit o préstec
hipotecari per a l'adquisició d'un habitatge el refinançament
del mateix.
La present llei no serà aplicable als crèdits o préstecs
concertats entre particulars.
La mateixa facultat podrà exercir el treballador autònom
que tingui constituït un crèdit o préstec hipotecari sobre
l'immoble on desenvolupi principalment la seva professió.
3. Requisits de l'acció d'insolvència singular
Es considera situació d'especial necessitat, a l'efecte
d'aquesta llei, aquella en la qual es troba la persona física
que no pot atendre el pagament del préstec o crèdit garantits
amb hipoteca sobre el seu habitatge habitual o local en el
qual exerceix la seva activitat, principalment en el cas del
treballador autònom, i contractats per finançar la seva
adquisició, o no pugui fer-ho sense desatendre les seves
necessitats bàsiques i les de les persones que d'ell
depenguin.
En tot cas, es considerarà existent aquesta situació
d'especial necessitat:
a) Si l'import de la quota hipotecària supera el 50% dels
ingressos nets que percebin conjuntament els membres de la
unitat de convivència en el cas d'habitatge habitual i
permanent, i de l'activitat professional en el cas del local on
la mateixa s'exerceixi.
b) Si les rendes derivades del treball o d'activitats
econòmiques dels membres de la unitat de convivència no
superin en dues vegades i mitja l'indicador públic de renda
d'efectes múltiples (I PREM).
El concepte d'unitat de convivència a l'efecte de la
present llei afectarà tant a unions de dret com de fet, i
s'estendrà a situacions convivencials d'ajuda i assistència
mútua que estiguin legalment previstes.
4. Procediment per solAlicitar la declaració d'insolvència
singular
La persona solAlicitant haurà d'acreditar la seva situació
d'especial necessitat per qualsevol mitjà admissible en
dret, davant el jutjat de primera instància amb
competència territorial sobre l'immoble en qüestió,
mitjançant un procediment especial i sumari.
5. Acreditació de la situació d'insolvència singular
En qualsevol cas, i sense perjudici de qualsevol altra que
quedi degudament acreditada, són causes que poden
crear una situació d'especial necessitat:
a) La desocupació perllongada.
b) El descens significatiu en els ingressos derivats de
l'activitat del treballador autònom.
c) La temporalitat o precarietat en l'ocupació.
d) La incapacitat temporal o permanent.
e) La separació, el divorci o la defunció del cònjuge.
No podran tenir-se en compte com a causes de la situació
d'especial necessitat els deutes originats per l'aplicació de
procediments sancionadors de qualsevol índole.
La solAlicitud de declaració d'insolvència singular
implicarà de forma automàtica i immediata:
a) La suspensió immediata del procediment d'execució
hipotecària si aquest es trobàs iniciat, sigui com anàs la
situació en què es trobi, així com la inadmissió a tràmit de
nous procediments sobre aquest tema.

b) Lliurar manament al Registre de la Propietat a fi que
s'inscrigui la iniciació del procediment.
c) La suspensió de la meritació de les quotes hipotecàries
la no-exigibilitat de les vençudes.
d) La suspensió de la meritació d'interessos del capital
prestat, així com la no-exigibilitat dels vençuts
7. Oposició a la declaració d'insolvència singular
La part creditora només podrà oposar-se a la solAlicitud
sostenint que existeix una inexactitud en les dades aportades
pel solAlicitant que pugui afectar a la decisió sobre el fons de
l'assumpte per no concurrència de les causes legals,
mitjançant un procés incidental.
En el procés incidental quant a pagament de costes,
aquestes s'imposaran a qui veiés rebutjada la seva
solAlicitud, sense perjudici que per circumstàncies
excepcionals, degudament valorades pel Tribunal, es decidís
la seva no imposició.
La solAlicitud es notificarà d'ofici a la Societat de Gestió
d'Actius per via telemàtica, a fi que nomeni representació
processal en el procediment.
8. Intervenció de la Societat de Gestió d'Actius
La representació processal de la Societat de Gestió
d'Actius no podrà oposar-se a la solAlicitud, limitant-se la
seva intervenció a prendre coneixement de l'assumpte i
complir els requeriments que li siguin fets pel Tribunal.
En cas que la Societat de Gestió d'Actius no es personés
en el procediment, aquest seguirà el seu curs, venint
obligada aquesta Societat a satisfer les despeses que la seva
incompareixença hagués causat, i que seran concretats per
Acte judicial en concloure el procediment.
9. Finalització del procediment per transacció
En qualsevol moment anterior a l'acte que posi fi al
procés, si s'arribés a un acord entre el seu promotor i el
creditor, podrà sol' licitar-se per tots dos al Tribunal
l'aprovació d'aquest acord com a transacció judicial que posi
fi al procés.
10. Conseqüències. Finalitat del procediment
El promovent del procediment, segons la seva situació
específica, plantejarà al tribunal l'adopció de les mesures
que es detallen a continuació, indicant amb precisió què
planteja amb caràcter principal i què amb caràcter
subsidiari:
a) Suspensió del préstec o crèdit: Que es procedeixi a la
suspensió del compliment de les obligacions derivades de
les exigències del crèdit o préstec hipotecari per un termini
de temps que determinarà el Tribunal, però que no podrà ser
ni inferior a un any ni superior a tres; sense perjudici que
cabés la pròrroga mitjançant nova solAlicitud.
(1)Aquesta solució serà d'aplicació prioritària en aquells
casos en què el deutor es trobi en situació d'insolvència,
per les seves circumstàncies personals i/o professionals,
podent ser conceptuada la seva situació de dificultat
econòmica com a transitòria a mig termini.
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(2) Durant el termini que es determini, quedarà en
suspens la meritació de quotes hipotecàries així com
d'interessos.
(3) Aquesta suspensió s'haurà d'alçar quan es produeixi
un canvi significatiu en la situació del deutor,
entenent-se com tal aquell que li permeti poder atendre
el pagament de les quotes del préstec sense desatendre
les seves necessitats vitals.
(4) El deutor, dins d'un termini de trenta dies naturals,
vindrà obligat a comunicar al Tribunal els canvis
significatius en la seva situació, a fi que per aquest es
valori, oïda l'entitat creditora, si correspon l'aixecament
de la mesura de suspensió acordada.
(5) Si el deutor incomplís la seva obligació de comunicar
al Tribunal els canvis significatius al fet que es
refereixen els antecedents, perdrà el benefici de la
suspensió i haurà d'abonar a l'entitat creditora els
interessos reportats pel capital degut des de la conclusió
del termini per a comunicació al Tribunal, fins a
l'aixecament de la suspensió de la meritació de quotes
hipotecàries.
b) Rescat del préstec o crèdit: Que es procedeixi a una
subrogació del crèdit o préstec hipotecari del creditor a la
Societat de Gestió d'Actius, amb acomodació dels tipus
d'interès i terminis d'amortització a l'import pel qual aquesta
Societat assumeix el dret de crèdit o préstec.
(1) Aquesta solució serà d'aplicació prioritària en aquells
casos en què el deutor que es trobi en situació
d'insolvència, per les seves circumstàncies personals i/o
professionals, sigui previsible que no pugui millorar la
seva situació econòmica a mig termini, però la seva
unitat de convivència sí disposi de capacitat per atendre
el pagament d'una quota hipotecària reduïda segons els
criteris de rescat.
(2) El creditor procedirà a traslladar el seu dret
hipotecari a la Societat de Gestió d'Actius, la qual
determinarà l'import del crèdit o préstec que quedarà
subsistent i el que es cancelAla, transferint al creditor
l'import pel qual se subroga com a creditora la Societat
de Gestió d'Actius.
(3) Per determinar l'import del crèdit o préstec que
quedarà subsistent s'utilitzaran els paràmetres que
estableixi el FROB per a casos similars.
(4) La meritació de quotes i interessos es reprendrà en el
moment en què s'hagués procedit per la Societat de
Gestió d'Actius al recàlcul de les quotes hipotecàries.
(5) En qualsevol cas, l'Acte que estimi la solAlicitud
d'insolvència singular acordarà també:
(a) La cancelAlació dels avals
personals vinculats al crèdit o
préstec hipotecari.
(b) Si es manté el termini
d'amortització del crèdit o préstec
hipotecari i el tipus d'interès
acordat. Per a això, tindrà en
compte les alAlegacions que a
aquest efecte es facin per part del
solAlicitant.
c) Dació en pagament i lloguer social: Que la Societat de
Gestió d'Actius passi a ser propietària de l'immoble
hipotecat, quedant el deutor com a inquilí de l'immoble per
termini determinat, satisfent renda arrendatària.
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(1) Aquesta solució serà d'aplicació prioritària en aquells
casos en què el deutor que es trobi en situació
d'insolvència, per les seves circumstàncies personals i/o
professionals, sigui
previsible que no pugui millorar la seva situació
econòmica a llarg termini. i manqui de capacitat
econòmica per atendre el pagament d'una quota
hipotecària reduïda segons els criteris de rescat.
(2) Termini de l'arrendament: per a còmput del termini
es tindrà en compte la quantitat de crèdit o préstec
hipotecari que tingués amortitzada en el moment de la
solAlicitud.
(3) Import de la renda: per calcular l'import de la renda
es tindrà en compte les seves possibilitats econòmiques;
temperant tot això amb les característiques de la situació
d'especial necessitat en què es trobi el solAlicitant.
(a) Excepte circumstàncies
especials que acreditin un altre
import, la renda social anual es
fixarà en el 2% de l'import total del
deute amb el creditor en el moment
de la cessió de la propietat, i amb el
límit màxim del terç dels ingressos
que percebin conjuntament tots els
membres de la unitat familiar.
(b) Si pel Tribunal s'hagués tingut
en compte la circumstància
d'especial necessitat del sol' licitant,
a més de l'import de crèdit o préstec
amortitzat, i el solAlicitant vingués a
millor fortuna, a instàncies de la
Societat de Gestió d'Actius es podrà
revisar l'import de la renda,
mitjançant un procediment
incidental que seguirà els tràmits
del judici verbal, en el mateix
expedient en què s'hagués dictat
l'acte declarant la insolvència.
d) Les diferents alternatives que es
proposin i la decisió que finalment
s'adopti haurà de respectar
principalment els drets atribuïts en
sentència als menors i, si escau, al
progenitor custodio.
e) Qualsevol altra solució semblant
a les anteriors que, degudament
justificada pel promovent, sigui
acceptada pel Tribunal que
decideixi.
f) Si l'acte fos desestimatori de la
solAlicitud, s'aixecarà en el mateix
la suspensió de meritació de quotes
i interessos.
11. Conclusió del procediment
Finalitzat el procediment, l'acte judicial, amb valor
d'homologació de transacció judicial serà directament
inscribible en el Registre de la Propietat. I la Societat de
Gestió d'Actius una vegada rebut l'expedient, procedirà
segons s'hagi acordat en el mateix:
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a) En cas que hagi autoritzat la subrogació en el crèdit o
préstec hipotecari, reassignarà les quotes hipotecàries en
funció de l'import del crèdit o préstec subsistent, al
termini d'amortització que s'hagi acordat pel Jutge de
Primera Instància.
(1) Reglamentàriament s'establirà
un clausulat tipus aplicable a la
relació entre el promovent i la
Societat de Gestió d'Actius, així
com la determinació del tipus
d'interès aplicable que, en cap cas,
podrà ser superior al que es vingués
satisfent al creditor.
b) En cas que s'hagi acordat l'arrendament, s'atorgarà per
la Societat de Gestió d'Actius el corresponent contracte
en les condicions fixades en l'Acte que hagi posat fi al
procés.
(1) Reglamentàriament s'establirà
un clausulat tipus de contracte
d'arrendament, de manera que
aquest serà completat per l'Acte
únicament en les variables
imprescindibles per adequar-ho al
cas concret.
c) Si el contingut de l'Acte fos un altre diferent, se
seguiran les pautes establertes en el mateix.
Tots els documents públics que hagin d'atorgar-se per a
la bona fi de l'operació estaran exempts de qualsevol tribut.
No serà admissible la interpretació restrictiva d'aquesta
exempció.
12. Condicions de la cessió a la Societat de Gestió d'Actius
La transmissió d'actius no constituirà un supòsit de
successió o extensió de responsabilitat tributària ni de
Seguretat Social, exceptuant el que està disposat en l'article
44 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors,
aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març.
La societat de gestió d'actius no serà responsable, en el
cas que es produeixi la transmissió, de les obligacions
tributàries reportades amb anterioritat a aquesta transmissió
derivades de la titularitat, explotació o gestió dels mateixos
pel transmitent.
En les transmissions realitzades com a conseqüència del
procediment previst en la present llei, tindrà la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent la Societat de
Gestió d'Actius, sense que el substitut pugui exigir del
contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes,
tret que dels citats procediments resulti un saldo favorable
al deutor.
13. Transmissió de l'immoble gravat pel crèdit o préstec
hipotecari cedit.
En cas que s'hagués traslladat a la Societat de Gestió
d'Actius un crèdit o préstec hipotecari. el propietari de
l'immoble podrà alienar-ho amb les següents restriccions:
a) Transmissió lucrativa: l'alienació inter vivos
únicament serà possible entre familiars en primer grau de
consanguinitat, i transcorreguts almenys cinc anys des de la
cessió.
b) Transmissió onerosa: quan aquesta es produeixi abans
del transcurs de cinc anys des de la cessió precisarà
autorització de la Societat de Gestió d'Actius, que tindrà dret
a percebre un 15% de l'import total de la compravenda.

c) La transmissió mortis causa no tindrà cap restricció.
14. Transmissió del dret de crèdit o préstec o de l'immoble
per part de la Societat de Gestió d'Actius.
La Societat de Gestió d'Actius podrà transmetre tant la
seva posició en el préstec hipotecari com la propietat de
l'immoble, si escau, sense necessitat de consentiment del
deutor hipotecari o de l'ocupant de l'immoble, bastant la
notificació fefaent, sempre que això no impliqui un canvi en
la situació acordada en l'Acte resolutori del procediment.”
TÍTOL II
REFORMA DE LA LLEI D'ENJUDICIAMENT CIVIL
Article 2
S'afegeix al llibre IV "Dels processos especials" de la Llei
d'enjudiciament civil 1/2000, de 7 de gener de 2000, un nou títol
IV amb el següent contingut:
“Títol IV
Del procés d'insolvència singular hipotecària
Article 828
Casos en què procedeix la declaració d'insolvència singular
1. Podrà acudir al procés d'insolvència singular la persona
física que tingui constituït un crèdit o préstec hipotecari
sobre el seu habitatge habitual, i es trobi en situació
d'especial necessitat que li impedeixi fer front al pagament
de les quotes hipotecàries.
2. També podrà acudir a aquest procés el treballador
autònom que tingui constituït un crèdit o préstec hipotecari
sobre el local on desenvolupi principalment la seva
professió, i es trobi en situació d'especial necessitat que li
impedeixi fer front al pagament de les quotes hipotecàries.
Article 829
Competència
1. La competència per al procés d'insolvència singular
correspondrà al Tribunal al que correspongui el coneixement
del procés d'execució hipotecària.
Article 830
Petició inicial
1. Per a la presentació de la petició inicial d'insolvència
singular caldrà valer-se de procurador i advocat, tenint el
que insta dret a la justícia gratuïta.
2. La petició inicial haurà de contenir obligatòriament:
a. Les dades personals del sol' licitant.
b. Les dades del creditor demandat, identificant si escau
la sucursal o oficina on es va solAlicitar el crèdit o préstec, el
domicili del qual serà el de notificació i emplaçament.
c. Els detalls del crèdit o préstec hipotecari i, si escau,
del refinançament si aquest s'hagués produït.
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d. Detalls de la situació d'amortització del crèdit o
préstec hipotecari, així com l'existència si escau de procés
d'execució hipotecària amb les seves referències.
e. Si el solAlicitant no té atribuït l'ús de l'habitatge per
resolució judicial, indicant el motiu i a qui està atribuïda
aquest habitatge.
f. Descripció de la situació d'especial necessitat en què
es trobi el solAlicitant i les seves causes.
g. Finalitat de la seva solAlicitud.
h. Mesures cautelars que se solAlicitin,

2. Formulada oposició pel secretari es convocarà a les parts
a una vista que se substanciarà pels tràmits del judici verbal.

3. Juntament amb la solAlicitud inicial s'aportaran
necessàriament els següents documents:
a. Còpia de l'escriptura de crèdit o préstec hipotecari i, si
escau, l'escriptura de refinançament si aquesta s'hagués
produït.
b. La resolució judicial que atribueixi l'ús de l'habitatge
a persona diferent del solAlicitant.
c. Aquells que justifiquin la situació de necessitat
alAlegada.

5. Durant la tramitació del recurs d'apelAlació romandran les
mesures que s'haguessin adoptat, a fi d'evitar perjudicis de
difícil reparació.

Article 831
Admissió de la petició i mesures cautelars
1. Rebuda la petició inicial, i si aquesta manqués d'algun
dels requisits necessaris, el Tribunal donarà un termini de
deu dies al sol 'licitant perquè esmeni els defectes,
procedint-se a l'arxiu en cas que no ho fes.
2. En cas d'admetre's a tràmit es dictarà Acte en el qual
s'acordarà:
a. La suspensió immediata del procediment d'execució
hipotecària si aquest es trobés iniciat, sigui el que sigui la
situació en què es trobi, així com la inadmissió a tràmit de
nous procediments que puguin afectar a l'in moble objecte
del procediment.
b. Lliurar manament al Registre de la Propietat a fi que
s'anoti la iniciació del procediment.
c. La suspensió de la meritació de les quotes hipotecàries
i la no-exigibilitat de les vençudes.
d. La suspensió de la meritació d'interessos del capital
prestat, així com la no-exigibilitat dels vençuts.
e. Aquelles altres que instades pel solAlicitant estimi el
Jutge que siguin necessàries o convenients per evitar danys
i perjudicis durant la resolució del procediment.
3. La notificació de la solAlicitud a la Societat de Gestió
d'Actius per via telemàtica per la seva personació en
actuacions, al que vindrà obligada. Si no es personés,
mitjançant Acte motivat dictat a la finalització del
procediment, el Tribunal determinarà la quantitat que
aquesta entitat haurà de pagar en concepte d'indemnització
a l'Administració de Justícia pels costos causats per la seva
incompareixença.
Article 832
Oposició de l'entitat hipotecària
1. En el termini de deu dies des de la notificació del
procediment, la part creditora podrà oposar-se a la solAlicitud
en cas que consideri que existeixi inexactitud rellevant en
qualsevol de les dades presentades pel qui insta, o
inexistència de les causes alAlegades, promovent un incident
sobre aquest tema.

3. Les costes del judici s'imposaran a qui veiés rebutjada la
seva solAlicitud , sense perjudici que per circumstàncies
excepcionals, degudament valorades pel Tribunal, es decidís
la seva no imposició.
4. Contra l'Acte cabrà recurs d'apelAlació davant l'Audiència
Provincial.

Article 833
Resolució del procediment
1. En cas que no hi hagi oposició o sigui desestimada, en el
termini de quinze dies següents el Jutge dictarà Acte que
posarà fi al procediment.
2. Si l'Acte fos estimatori de la solAlicitud contindrà els
següents pronunciaments:
a. Acordarà la cancelAlació dels avals personals que
hagués constituït en el crèdit o préstec hipotecari objecte del
procediment quan s'hagi acordat la cessió del préstec o
crèdit, o bé la dació de l'immoble.
b. En cas de modificació de les condicions del crèdit o
préstec hipotecari, de constitució d'arrendament, es farà
constar que l'Acte serà inscribible en el Registre de la
Propietat.
3. La resolució que recaigui serà notificada a més de al
solAlicitant, al creditor hipotecari, encara que no s'hi hagués
oposat, i a la Societat de Gestió d'Actius, a fi que
procedeixin en el termini màxim de dos mesos a executar el
seu contingut.
4. L'acte portarà aparellada execució, considerant-se
comprès en l'article 517.2.9. de la Llei d'enjudiciament civil,
podent ser part executada la Societat de Gestió d'Actius, així
com el creditor hipotecari.”
Article 3
S'afegeix a la Llei d'enjudiciament civil una nova disposició
addicional amb el següent tenor:
“Disposició addicional setena
El procediment d'insolvència singular estarà exempt de
qualsevol tipus de taxa judicial.”
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TÍTOL III

REFORMA DEL REIAL DECRET 1559/2012, DE 15
DE NOVEMBRE, PEL QUAL S'ESTABLEIX EL
RÈGIM JURÍDIC DE LES SOCIETATS DE GESTIÓ
D'ACTIUS
Article 4
Modificació de l'art. 17.1 ., que passarà a tenir la següent
redacció:
"L'objecte exclusiu de la SARES serà la tinença, la
gestió i l’administració directa o indirecta, adquisició i
alienació dels següents actius:
a) Els que, de conformitat amb el que es disposa en la
secció 3a. d'aquest capítol li transmetin les entitats de crèdit
a les quals es refereix la disposició addicional novena de la
Llei 9/2012, de 14 de novembre, que figurin en el balanç de
les mateixes o en el de qualsevol entitat sobre la qual
aquesta exerceixi control en el sentit de l'article 42 del Codi
de Comerç, així com de qualsevol altres que arribi a adquirir
en el futur com a conseqüència de la citada activitat de
gestió i administració dels primers.
b) Aquells immobles o drets de crèdit que s'hagi
d'adjudicar en aplicació de la Llei d'Insolvència Singular. En
els casos en què la SARES desenvolupi el seu objecte
exclusiu de forma indirecta, haurà de comptar amb
mecanismes adequats per prevenir els conflictes d'interès."

Disposició Transitòria única
La present llei serà aplicable als crèdits o préstecs
hipotecaris subscrits amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
Disposició final primera
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.
Disposició final segona
En el termini d'un mes es determinarà reglamentàriament el
contingut tipus del contracte de préstec hipotecari que
s'utilitzarà en cas d'acordar-se el rescat del crèdit o préstec
hipotecari.
Disposició final tercera
En el termini d'un mes es determinarà reglamentàriament el
contingut tipus del contracte d'arrendament que s'utilitzarà per
al cas d'acordar-se el pagament d'una renda social.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions d'igualo inferior rang que
s'oposin a l'establert en la present llei.
Palma, 9 de maig de 2013.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Article 5
Modificació de l'article 48.1.b) que passarà a tenir la següent
redacció:
"b) Els següents drets de crèdit, sempre que figurin en
els balanços de les entitats de crèdit a 30 de juny de 2012 o
que procedeixin del seu refinançament en una data posterior,
el valor net comptable dels quals, després de l'aplicació dels
ajustos de valoració prevists en l'article 7, resulti superior a
250.000 euros, dit límit no serà aplicable als immobles i
drets de crèdit o préstec adquirits en virtut de la present llei."

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 4964/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificació de l'article 120 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Article 6
Modificació de l'article 49 que passarà a tenir la següent
redacció:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
"El valor de transmissió dels actius que es transfereixin
a la SAREB d'acord amb el que es disposa en l'article
anterior no podrà excedir de 90.000 milions d'euros. Aquest
import no serà una limitació quan es tracti d'immobles i
drets de crèdit adquirits en virtut de la present llei, per la
qual cosa s'haurà d'ampliar la grandària de la SAREB sense
necessitat de l'informe previ del FROB previst en la
disposició addicional quarta del present Reial decret.
Una vegada que el valor de transmissió dels actius
transferits a la SAREB hagi aconseguit la xifra prevista en
el paràgraf anterior, el FROB acordarà que no poden
transferir-se nous actius."

B)
D'acord amb el previst a l'article 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la següent proposició de llei.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE
L'ARTICLE 120 DE LA LLEI 20/2006, DE 15 DE
DESEMBRE, MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE
LES ILLES BALEARS
Les sessions del Ple de les corporacions locals són
públiques, com és natural en una democràcia on els
representants municipals han de retre compte davant els
ciutadans de les decisions que adopten i la seva justificació.
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El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

El dret a la informació és un dret fonamental i les
administracions democràtiques tenen el deure d'afavorir l'accés
dels ciutadans a les seves decisions i als debats municipals, Així
mateix, la informació afavoreix la participació, a la qual tenen
dret els veïns, i les institucions han de fomentar.

3.9. MOCIONS
Els mitjans tècnics actuals ens doten de mecanismes pràctics
i eficaços per transmetre els debats dels plens municipals en
directe o disposar-ne d’enregistraments, és una oportunitat
d'acostar les institucions als ciutadans que s'ha d'aprofitar, A fi
que no s'hi posi entrebancs, tot i que la possibilitat d’enregistrar
les sessions públiques es pot deduir de la legislació vigent i la
jurisprudència que s'hi ha pronunciat, es considera oportú
recollir-ho expressament en la llei 20/2006 de règim local,
essent aquest l'objecte únic de la present llei.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4991/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3465/13, relativa a
política general en matèria de finançament autonòmic. (Mesa
de 15 de maig de 2013).
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Article únic
S'afegeix un apartat, el quart, a l'article 120 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
illes Balears, amb la següent redacció:

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

"4. Les sessions públiques poden ser enregistrades pel públic
assistent, els mitjans de comunicació o els mateixos
participants. La difusió de dits enregistraments s'atendrà a la
normativa de caràcter general dels actes públics, sense que
s'hi puguin establir limitacions addicionals."

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.
3465/13, relativa a política general en matèria de finançament
autonòmic, la moció següent.

Disposició final

Política general en matèria de finançament autonòmic.

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el diari oficial.

Donat que l’Estatut d’Autonomia estableix que en un
termini no superior als set anys des de la seva aprovació, les
Corts Generals hauran d’haver aprovat la modificació de la Llei
30/1998, de 29 de juliol, del règim especial de les Illes Balears.

Palma, 7 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4846/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a atenció sanitària. (Mesa de 15 de maig de 2013).
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Atès que l’aprovació de l’actual Estatut d’Autonomia entrà
en vigor l'1 de març de 2007 i que per tant el proper any 2014
farà set anys de la seva aprovació.
Vista la predisposició de mà estesa i de voluntat d’acord
manifestada pel Sr. Conseller d’Hisenda i Pressuposts a la
interpelAlació prèvia a la moció que es presenta.
Davant la transcendència que per a les Illes Balears ha de
suposar el nou règim especial de les Illes Balears i conscients
que aquest traspassarà diverses legislatures.
Davant la crida majoritària de la ciutadania d’assolir grans
acords polítics en benefici de la comunitat.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Moció

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 MÉS interpelAla el el Govern de les Illes Balears
en relació amb la seva política general en matèria d'atenció
sanitària.
Palma, a 9 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

1. El Parlament de les Illes Balears acorda constituir una
comissió parlamentària no permanent, amb participació dels
grups parlamentaris així com de representants d'entitats i experts
de les Illes Balears que tindrà per finalitat l'estudi i elaboració
d'una proposició de llei per al nou règim especial de les Illes
Balears, que serà tramesa al Congrés de Diputats, per al seu
debat i aprovació, si n'és el cas.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no acceptar cap nou model de finançament que
no garanteixi que les Illes Balears se situarà, com a mínim, a la
mitjana de les comunitats autònomes en matèria de finançament.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar intensament per fer efectives les
inversions estatutàries reconegudes a l'Estatut d'Autonomia.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar intensament per tal d'evitar que els
pressuposts generals de l'Estat corresponents al 2014 no tornin
a ubicar a les Illes Balears a la cua de les comunitats autònomes
en inversions.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
i el Govern de les Illes Balears a fer efectives, en el termini de
tres mesos, les inversions en carreteres per a les Illes Balears
compromeses als pressuposts generals de l'Estat per al 2013.
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4706/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estatutarització
2010. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4707/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estatutarització
2011. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4708/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estatutarització
2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4709/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estatutarització
2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4710/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a amortització de
llocs de treball 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4712/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció
turística als consells. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4713/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció
turística als consells 2. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4724/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundacions
(I). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4725/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundacions
(II). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4726/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fundacions
(III). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4782/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (I). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4783/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (II). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4784/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (III). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4785/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (IV). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4786/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (V). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4787/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (VI). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4788/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (VII). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4789/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (VIII). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4790/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (IX). (Mesa de 15 de maig de
2013).
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RGE núm. 4791/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (X). (Mesa de 15 de maig de
2013).

RGE núm. 4827/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiografies de tòrax realitzades (II). (Mesa de 15 de maig de
2013).

RGE núm. 4792/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus (XI). (Mesa de 15 de maig de
2013).

RGE núm. 4828/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiografies de tòrax realitzades (III). (Mesa de 15 de maig de
2013).

RGE núm. 4804/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
entrevistades (I). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4829/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
diagnosticades (I). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4805/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
entrevistades (II). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4830/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
diagnosticades (II). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
entrevistades (III). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4831/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han rebut tractament (I). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4807/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
entrevistades (IV). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4832/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han rebut tractament (II). (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4808/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Decret
15/2013, de tractament integrat de les llengües. (Mesa de 15 de
maig de 2013).

RGE núm. 4994/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a resultats
de les seccions europees. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 4809/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estudis o
informes científics que sustenten la "realidad de la calle". (Mesa
de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4821/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
del protocol de contactes (I). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4822/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
del protocol de contactes (II). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4823/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a aplicació
del protocol de contactes (III). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
intradèrmiques (I). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4825/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a proves
intradèrmiques (II). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4826/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
radiografies de tòrax realitzades (I). (Mesa de 15 de maig de
2013).

RGE núm. 5005/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Nacional de vela Calanova (I). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 5006/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Nacional de vela Calanova (II). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 5007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Nacional de vela Calanova (III). (Mesa de 15 de maig
de 2013).
RGE núm. 5008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Nacional de vela Calanova (IV). (Mesa de 15 de maig
de 2013).
RGE núm. 5009/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Nacional de vela Calanova (V). (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 5010/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Escola Nacional de vela Calanova (VI). (Mesa de 15 de maig
de 2013).
RGE núm. 5011/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. President a l'estranger. (Mesa de 15 de maig de
2013).
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RGE núm. 5013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. President durant el 2012. (Mesa de 15 de maig
de 2013).

RGE núm. 5026/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria de Família i Serveis Socials durant el
2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. President durant el 2013. (Mesa de 15 de maig
de 2013).

RGE núm. 5027/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria de Salut durant el 2013. (Mesa de 15
de maig de 2013).

RGE núm. 5015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant
el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5028/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria de Turisme i Esports durant el 2013.
(Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5016/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5029/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5017/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5030/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant
el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5018/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5031/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5019/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2012.
(Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5032/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5021/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria d'Administracions Públiques durant
el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5022/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2013.
(Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5023/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria d'Economia i Competitivitat durant
el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5035/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Vicepresident i conseller de Presidència durant
el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5024/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agenda dels viatges del Sr. President durant el 2012. (Mesa de
15 de maig de 2013).

RGE núm. 5025/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant el
2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5037/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agenda dels viatges del Sr. President durant el 2013. (Mesa de
15 de maig de 2013).
RGE núm. 5039/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Vicepresident i conseller de Presidència durant
el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
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RGE núm. 5040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agenda dels viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports
durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5041/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
agenda dels viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Estatutarització 2010.

RGE núm. 5042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).

Quants de treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2010?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 5043/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 5044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5045/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5046/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5047/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5048/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant
el 2012. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5049/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant
el 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5050/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a
un sistema públic de protecció sanitària. (Mesa de 15 de maig
de 2013).
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Estatutarització 2011.
Quants de treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2011?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Estatutarització 2012.
Quants de treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2012?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Estatutarització 2013.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de treballadors i treballadores va estatutaritzar el
Govern de les Illes Balears durant l'any 2013?

H)

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Fundacions (I).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quines són les fundacions donades d'alta al corresponent
registre actualment a les Illes Balears?

E)
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Amortització de llocs de treball 2013.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quants de llocs de treball del sector públic instrumental
preveu el Govern amortitzar durant el 2013?

I)

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.
Fundacions (II).

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

Quins són els responsables actuals que consten a les
fundacions donades d'alta al corresponent registre a les Illes
Balears?

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

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Promoció turística als consells.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quines són les raons que han fet canviar la previsió del
Govern de les Illes Balears quant al traspàs de la promoció
turística als consells insulars?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Qui són els membres dels patronats de les fundacions
donades d'alta al corresponent registre de les Illes Balears?

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Promoció turística als consells 2.
Quin és el calendari de feina del Govern per fer efectiu el
traspàs de la promoció turística als consells insulars?
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Treballadors fixos discontinus (IV).

K)

Quants de treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les illes el mes de març del 2012?

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Treballadors fixos discontinus (I).
Quants de treballadors fixos discontinus treballaven del
sector turístic de cadascuna de les illes el novembre del 2011?

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

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Treballadors fixos discontinus (V).

L)

Quants de treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les illes el març del 2013?

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Treballadors fixos discontinus (II).
Quants de treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les illes el novembre del 2012?

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

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Treballadors fixos discontinus (VI).

M)

Quina és la relació d'empreses a cadascuna de les illes que
s'han acollit a la subvenció del 50% dels costos de la Seguretat
Social corresponents als treballadors fixos discontinus que al
sector turístic treballaven el novembre del 2012?

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Treballadors fixos discontinus (III).
Quants de treballadors fixos discontinus en el sector turístic
treballaven a cadascuna de les illes el mes de març del 2011?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Q)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

N)

Treballadors fixos discontinus (VII).

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la relació d'empreses a cadascuna de les illes que
s'han acollit a la subvenció del 50% dels costos de la Seguretat
Social corresponents als treballadors fixos discontinus que al
sector turístic treballaven el mes de març del 2013?

5472

BOPIB núm. 99 - 17 de maig de 2013

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Treballadors fixos discontinus (VIII).

Treballadors fixos discontinus (XI).
Quina ha estat la quantitat econòmica rebuda a cadascuna de
les illes per la implantació de la subvenció del 50% dels costos
de la Seguretat Social corresponents als treballadors fixos
discontinus en el sector turístic que treballaren el mes de març
del 2013?

Per quants treballadors a cadascuna de les illes s'ha
subvencionat a les empreses el 50% del cost de la Seguretat
Social per treballar en el sector turístic el novembre del 2012?
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Treballadors fixos discontinus (IX).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones entrevistades (I).
Quines han estat les persones entrevistades pel programa 50
minuts d'IB3 Televisió des del seus inicis?

Per quants treballadors a cadascuna de les illes s'ha
subvencionat a les empreses el 50% del cost de la Seguretat
Social per treballar en el sector turístic el març del 2013?
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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 d'Economia i Competitivitat la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones entrevistades (II).
Quines han estat les persones entrevistades pel programa El
Faristol d'IB3 Ràdio des del seus inicis?

Treballadors fixos discontinus (X).
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quina ha estat la quantitat econòmica rebuda a cadascuna de
les illes per la implantació de la subvenció del 50% dels costos
de la Seguretat Social pels treballadors fixos discontinus en el
sector turístic que treballaren el novembre del 2012?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Persones entrevistades (III).
Quines han estat les persones entrevistades durant l'emissió
dels programes informatius d'IB3 Televisió durant l'any 2012?
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

5473

defensar la política lingüística actual de la radiotelevisió
pública?
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones entrevistades (IV).
Quines han estat les persones entrevistades durant l'emissió
dels programes informatius d'IB3 Televisió durant els mesos de
gener a abril de l'any 2013?
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

AC)
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.
Aplicació del protocol de contactes (I).
A conseqüència de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi, s'ha aplicat el protocol de la Conselleria de Salut de
l'estudi de contactes d'un cas de tuberculosi?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Decret 15/2013, de tractament integrat de les llengües.
En relació amb l'article 20.1 del 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, la religió
i l'assignatura alternativa a la religió es consideren àrees o
matèries no lingüístiques?
Palma, a 9 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estudis o informes científics que sustenten la "realidad de la
calle".
En quins estudis o informes científics se sustenta la
"realidad de la calle" argumentada contínuament per
l'actualment vicepresident i conseller de Presidència per

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Aplicació del protocol de contactes (II).
Quin dia s'ha aplicat el protocol d'estudi de contactes d'un
cas de tuberculosi de la Conselleria de Salut arran de la mort del
Sr. Alpha Pam per tuberculosi?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Aplicació del protocol de contactes (III).
A quantes persones s'ha aplicat el protocol de contactes d'un
cas de tuberculosi de la Conselleria de Salut arran de la mort del
Sr. Alpha Pam per tuberculosi?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AI)

Proves intradèrmiques (I).

Radiografies de tòrax realitzades (II).

A quantes persones s'ha realitzat una prova intradèrmica de
tuberculosi dins l'estudi de contactes per descartar un cas de
tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi?

Quantes radiografies de tòrax dins l'estudi de contactes per
descartar un cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha
Pam per tuberculosi han donat resultat positiu per tuberculosi?

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Proves intradèrmiques (II).

Radiografies de tòrax realitzades (III).

Quantes proves intradèrmiques de tuberculosi dins l'estudi
de contactes per descartar un cas de tuberculosi arran de la mort
del Sr. Alpha Pam per tuberculosi han donat resultat positiu?

Quantes radiografies de tòrax dins l'estudi de contactes per
descartar un cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha
Pam per tuberculosi han donat resultat negatiu per tuberculosi?

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Radiografies de tòrax realitzades (I).

Persones diagnosticades (I).

A quantes persones s'ha realitzat una radiografia de tòrax
dins l'estudi de contactes per descartar un cas de tuberculosi
arran de la mort del Sr. Alpha Pam per tuberculosi?

Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han estat diagnosticades d'infecció tuberculosa?

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Persones diagnosticades (II).
Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han estat diagnosticades de malaltia tuberculosa?
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Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones que han rebut tractament (I).
Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han rebut tractament per tuberculosi?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Persones que han rebut tractament (II).
Quantes persones de l'estudi de contactes per descartar un
cas de tuberculosi arran de la mort del Sr. Alpha Pam per
tuberculosi han rebut quimioprofilaxi per tuberculosi?
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Escola Nacional de vela Calanova (I).
Quins estudis o informes de caràcter econòmic s'han efectuat
per la Conselleria de Turisme i Esports per a la preparació de la
convocatòria per a l'atorgament de la concessió demanial per a
l'ocupació, la gestió i l'explotació del port i l'Escola Nacional de
vela Calanova?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Escola Nacional de vela Calanova (II).
Quins estudis o informes de caràcter tècnic s'han efectuat per
la Conselleria de Turisme i Esports per a la preparació de la
convocatòria per a l'atorgament de la concessió demanial per a
l'ocupació, la gestió i l'explotació del port i l'Escola Nacional de
vela Calanova?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Resultat de les seccions europees.
Quina valoració fa el Govern de les seccions europees i
quins resultats ha dat a 6è de primària o a 4t d'ESO amb una
secció europea?

AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Escola Nacional de vela Calanova (III).
Quina és la motivació que justifica la valoració de la millora
de l'accés a la bocana per a l'atorgament de la concessió
demanial per a l'ocupació, la gestió i l'explotació del port i
l'Escola Nacional de vela Calanova?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AW)
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.
Viatges del Sr. President a l'estranger.

Escola Nacional de vela Calanova (IV).
Quin traçat ha de tenir la millora d'accés a la bocana per a
l'atorgament de la concessió demanial per a l'ocupació, la gestió
i l'explotació del port i l'Escola Nacional de vela Calanova?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació de viatges oficials a l'estranger previstos per part del
Sr. President del Govern de les Illes Balears durant els anys
2013 i 2014.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

AX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. President durant el 2012.

Escola Nacional de vela Calanova (V).
Quins estudis s'han fet per determinar l'impacte sobre el
litoral de la millora de l'accés a la bocana per a l'atorgament de
la concessió demanial per a l'ocupació, la gestió i l'explotació
del port i l'Escola Nacional de vela Calanova?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Escola Nacional de vela Calanova (VI).
S'autoritzarà la construcció de nous amarraments en la
millora d'accés a la bocana per a l'atorgament de la concessió
demanial per a l'ocupació, la gestió i l'explotació del port i
l'Escola Nacional de vela Calanova?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel president del
Govern durant l'any 2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. President durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel president del
Govern durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant el
2012.

Viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2012.

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Administracions Públiques durant l'any 2012.

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller de
Salut, Família i Benestar Social durant l'any 2012.

Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2012.

Viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2012.

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller de
Turisme i Esports durant l'any 2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2012.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Conselleria d'Administracions Públiques durant el
2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
d'Administracions Públiques durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Viatges de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2013.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Conselleria d'Economia i Competitivitat durant el
2013.

BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Conselleria de Família i Serveis Socials durant el
2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
de Família i Serveis Socials durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
d'Economia i Competitivitat durant l'any 2013.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

BK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Conselleria de Salut durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
de Salut durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Viatges de la Conselleria de Turisme i Esports durant el 2013.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts durant el
2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
d'Hisenda i Pressuposts durant l'any 2013.

Relació de viatges a l'estranger efectuats per la Conselleria
de Turisme i Esports durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència
durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant el
2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Administracions Públiques durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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Viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller de
Salut, Família i Benestar Social durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports durant el 2013.

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

Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller de
Turisme i Esports durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2013.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

BS)
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.
Viatges del Sr. Vicepresident i conseller de Presidència durant
el 2013.
Relació de viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident i conseller de Presidència durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

5480

BOPIB núm. 99 - 17 de maig de 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Agenda dels viatges del Sr. President durant el 2012.

Agenda dels viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports
durant el 2012.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
President del Govern durant l'any 2012.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Turisme i Esports durant l'any 2012.

Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Agenda dels viatges del Sr. President durant el 2013.

Agenda dels viatges del Sr. Conseller de Turisme i Esports
durant el 2013.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
President del Govern durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Turisme i Esports durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BW)
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.
Viatges del Sr. Vicepresident i conseller de Presidència durant
el 2013.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Vicepresident i conseller de Presidència durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

BZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2012.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant l'any 2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
durant el 2013.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social durant l'any 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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Viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2012.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any
2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2012.

Viatges del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant el 2013.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori durant l'any
2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2012.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
durant el 2013.

CF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant el
2012.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant l'any 2012.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats durant l'any 2013.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Viatges del Sr. Conseller d'Administracions Públiques durant el
2013.
Agenda oficial dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr.
Conseller d'Administracions Públiques durant l'any 2013.
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Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

RGE núm. 5170/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fòrum Balears Competitiva. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5171/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació en la contractació de fixos discontinus. (Mesa de
15 de maig de 2013).
RGE núm. 5172/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a participació de Menorca en la promoció turística.
(Mesa de 15 de maig de 2013).

Accés a un sistema públic de protecció sanitària.
Quantes persones han subscrit un "convenio especial" per a
les persones que no tenen la condició d'assegurat o beneficiari
ni accés a un sistema públic de protecció sanitària, des del dia
1 de setembre de 2012 fins al dia 10 de maig de 2013,
desglossat per mes?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5004/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a peticions del
fiscal al cas Scala. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5146/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a nous imposts. (Mesa de 15 de
maig de 2013).
RGE núm. 5162/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a consens amb la
comunitat educativa. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5163/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cobrar per no
treballar i eficàcia del Govern. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5168/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a servei de transport públic regular d'autobusos a Calvià.
(Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5169/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
potenciació de les línies de productes definides en el Pla
integral de turisme. (Mesa de 15 de maig de 2013).

RGE núm. 5173/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a segon pla
de pagament a proveïdors. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5174/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi
relatiu al material didàctic per a l'aprenentatge del llenguatge
administratiu. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5175/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Renda Àgil 2013. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5176/13, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
formació del professorat per impartir anglès. (Mesa de 15 de
maig de 2013).
RGE núm. 5177/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Llei de costes. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5178/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hipoteca
que gravava l'Hotel Rocamar. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5179/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
aeri i marítim digne. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5180/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assistència
mèdica registrada a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de 15 de
maig de 2013).
RGE núm. 5181/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
responsabilitats polítiques. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5182/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política educativa. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 5183/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política educativa. (Mesa de 15 de maig de 2013).
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 99 - 17 de maig de 2013

5483

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

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.

Peticions del fiscal al cas Scala.

Cobrar per no treballar i eficàcia del Govern.

Com valora el president les peticions del fiscal al cas Scala?
Palma, a 13 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Fa unes setmanes que alguns treballadors de l'Administració
Pública cobren per no treballar, considera el Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat que això és sinònim d'eficàcia?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Nous imposts.
Quin és el replantejament en matèria de nous imposts que fa
el Govern remodelat?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.
Servei de transport públic regular d'autobusos a Calvià.
Quines actuacions ha posat en marxa el Consorci de
Transports de Mallorca per a la millora del servei de transport
públic regular d'autobusos en el municipi de Calvià?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Consens amb la comunitat educativa.
Pensa el Sr. President recuperar el consens amb la comunitat
educativa?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Potenciació de les línies de producte definides en el Pla integral
de turisme.
Quines accions o projectes rebran el suport de la Conselleria
de Turisme el 2013 per potenciar les línies de productes
definides en el Pla integral de turisme?
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

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.

Segon pla de pagament a proveïdors.
Què suposarà per als proveïdors el segon pla de pagament
que està elaborant el Govern de les Illes Balears?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Fòrum Balears Competitiva.
Quina valoració fa el Govern del Fòrum Balears
Competitiva?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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.

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.
Bonificació en la contractació de fixos discontinus.

Premi relatiu al material didàctic per a l'aprenentatge del
llenguatge administratiu.
Quina valoració fa la consellera d'Administracions
Públiques sobre el premi concedit a l'EBAP relatiu al millor
material didàctic per a l'aprenentatge del llenguatge
administratiu per als empleats públics?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Com valora el conseller d'Economia i Competitivitat l'efecte
que ha tingut la bonificació en la contractació de fixos
discontinus a les Illes Balears?
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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

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.

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 Àgil 2013.
Quines novetats introdueix la campanya Renda Àgil 2013
per facilitar l'accés a tots els ciutadans?

Participació de Menorca en la promoció turística.
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

Quina serà la participació de Menorca en les accions de
promoció turística aquest 2013?
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

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.
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Formació del professorat per impartir anglès.

Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Quines actuacions realitza el Govern de les Illes Balears per
tal de formar el professorat per impartir anglès?
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Assistència mèdica registrada a l'Hospital de Can Misses.
Quantes incidències per vulneració del dret a rebre
assistència mèdica s'han registrat a l'Hospital de Can Misses des
de l'1 de setembre de 2012 fins a la data d'avui?

Potenciació de les línies de producte definides en el Pla integral
de turisme.

Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la Llei
de costes que s'ha aprovat recentment?
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Responsabilitats polítiques.
Sr. Conseller de Salut, considera que hi ha responsabilitats
polítiques en relació amb la mort del Sr. Alpha Pam?

Hipoteca que gravava l'Hotel Rocamar.

Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Pot descriure el Sr. Conseller de Turisme i Esports les
circumstàncies de la hipoteca que gravava l'Hotel Rocamar quan
va ser adquirit pel Govern?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Transport aeri i marítim digne.
Com valora el Sr. Conseller de Turisme la nova afronta
perpetrada pel Grup Popular del Congrés dels Diputats al dret
a un transport aeri i marítim digne?

Política educativa.
Pensa el Govern introduir canvis en la seva política
educativa a les Illes Balears o considera que es troba
encaminada en la línia correcta?
Palma, a 14 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Objectius aconseguits.
Sr. President, considera que ha aconseguit els objectius que
es va marcar a l'inici de la legislatura dos anys després de les
eleccions?
Palma, a 14 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. 4817/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
documental de l'aniversari de Mestalla, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig
de 2013).
RGE núm. 4818/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a propostes
de modificació de la franja de tarda d'IB3 Ràdio, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
de 9 de maig de 2013).
RGE núm. 4819/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a anunciants
a IB3 Televisió, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig de 2013).
RGE núm. 4820/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
obtingudes fins a 31 d'abril, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig de 2013).

RGE núm. 4813/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tractament de
temes socials, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig de 2013).

RGE núm. 4836/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gala de
l'Institut d'Estudis Eivissencs dels premis Sant Jordi, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB de 9 de maig de 2013).

RGE núm. 4814/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llibre del programa Uep! Con anam?, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig
de 2013).

RGE núm. 4837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords de
reciprocitat d'emissions, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig de 2013).

RGE núm. 4815/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps
i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions de colAlaboració amb Menorca, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig
de 2013).

RGE núm. 4838/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alienació
de la titularitat del servei audiovisual públic, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
de 9 de maig de 2013).

RGE núm. 4816/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
Tots donam una mà, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la Comissió de control
parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig de 2013).

RGE núm. 4840/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pluralisme
als informatius de la ràdio i la televisió, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 9 de maig
de 2013).
Palma, a 9 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

Tractament de temes socials.

Campanya Tots donam una mà.

Quins són els criteris de l'ens de Ràdio i Televisió de les
Illes Balears per tractar els temes socials d'actualitat?

Quina estimació fa del primer quadrimestre de la campanya
de responsabilitat corporativa Tots donam una mà?

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

Llibre del programa Uep! Com anam?

Documental de l'aniversari de Mestalla.

Quins són els objectius de la iniciativa que s'ha dut a terme
amb l'edició del llibre del programa Uep! Com anam?

Quins han estat els objectius per a l'elaboració i la celebració
del documental per l'aniversari de Mestalla?

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

Accions de colAlaboració amb Menorca.

Propostes de modificació de la franja de tarda d'IB3 Ràdio.

Quines accions de colAlaboració es preveuen posar en marxa
en els pròxims mesos en l'àmbit de Menorca?

Quines han estat les propostes que s'han seguit per modificar
la franja de la tarda de la programació d'IB3 Ràdio?

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
José M. Camps i Buenaventura.

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

G)

J)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

Anunciants a IB3 Televisió.

Acords de reciprocitat d'emissions.

Hi ha alguna nova estratègia que estengui l'àmbit dels
anunciants a IB3 Televisió?

Considera el Sr. Director que seria positiu per al
desenvolupament econòmic i social de la nostra comunitat i, per
tant, per a les ciutadanes i els ciutadans de les Illes Balears, la
signatura dels acords de reciprocitat necessaris per tal de fer
possible l'intercanvi d'emissions amb les televisions públiques
de Catalunya i el País Valencià (altrament dit Comunitat
Valenciana)?

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Audiències obtingudes fins el 31 d'abril.
Quina valoració es fa de les audiències obtingudes fins dia
31 d'abril en comparació al mateix temps en 2011 i 2012?
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Alienació de la titularitat del servei audiovisual públic.
Com valora que la nova llei audiovisual, en tràmit
parlamentari, contempli com a possible model de gestió
l'alienació del servei audiovisual públic de les Illes Balears?

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
L)

Gala de l'Institut d'Estudis Eivissencs dels premis Sant Jordi.
Per quin motiu IB3 TV no va retransmetre la gala de
l'Institut d'Estudis Eivissencs dels premis Sant Jordi?
Palma, a 9 de maig de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Pluralisme als informatius de la ràdio i la televisió.
Creu que els criteris aplicats als serveis informatius de la
ràdio i de la televisió públiques de les Illes Balears reflecteixen
el pluralisme de la societat de la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 4852/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a sosteniment de
l'EPRTVIB, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de maig de 2013).
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Sosteniment de l'EPRTVIB.
Creu el Sr. Gómez que es poden sostenir la ràdio i la
televisió públiques amb 30 milions d'euros?
Palma, a 10 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4810/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adopció de mesures tendents a garantir l'especial
protecció que s'ha d'oferir a fills menors de víctimes mortals de
violència de gènere. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4992/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació d'una comissió no permanent d'investigació
(procediment d'urgència). (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4995/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a la candidatura de Menorca com a Geoparc
(procediment d'urgència). (Mesa de 15 de maig de 2013).
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Adopció de mesures tendents a garantir l'especial protecció que
ha d'oferir-se a fills menors de víctimes mortals de violència de
gènere.
Espanya ha subscrit alguns tractats internacionals com la
Declaració Universal dels Drets del Nen, proclamada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva resolució
1386 (XIV), de 20 de novembre de 1959, en concret el seu
principi segon, i l'article 3 de la Convenció sobre els Drets del
Nin, resolució 44/25, de 20 de novembre de 1989.
Aquests textos consagren que el “nen ha de, en totes les
circumstàncies, figurar entre els primers que rebin protecció i
socors” (principi vuitè de la Declaració Universal dels Drets del
Nin) així com que els “nens temporalment o permanentment
privats del seu mitjà familiar, o el superior interès del qual
exigeixi que no romanguin en aquest mitjà, tindran dret a la
protecció i assistència especials de l'Estat” (article 20.1 de la
Convenció sobre els Drets del Nen).
No obstant això, la legislació actual és parca en els
reconeixements efectuats a favor d'aquests menors que sofreixen
la privació física de la seva mare a les mans del pare a la presó
preventiva ja que, per exemple, no contempla com a possible
una pensió d'orfandat «especial i especifica» per atendre les
necessitats dels menors davant els supòsits referits fins que
recaigui la sentència definitiva en què sigui condemnat el pare
agressor per delicte dolós d'homicidi en qualsevol de les
seves formes no es vindrà a incrementar la pensió d'orfandat
atenent a la legislació reguladora del règim de la Seguretat
Social, la qual cosa comporta una vulneració dels textos
internacionals subscrits per Espanya atès que es fa dependre la
protecció del menor a la pèrdua del dret del causant del seu
dany el que implica una falta de garanties a la protecció especial
que mereixen els menors privats totalment del seu mitjà
familiar.
Recentment, s'ha debatut a la Comissió de Justícia del
Congrés dels Diputats una proposició no de llei relativa a
«l'adaptació normativa per donar resposta a la situació de
vulnerabilitat i desemparament en què es troben aquells menors,
fills de víctimes mortals de violència de gènere i del pare
agressor».
Amb la finalitat d'aprofundir en aquesta mateixa línia des
del Grup Parlamentari Popular interessa el Govern de la nació
al fet que dins de les reformes legislatives anunciades pel
ministre de Justícia, valori la necessitat d'incorporar mesures i
mecanismes de correcció per evitar que menors que sofreixen
situacions d'orfandat absoluta provocada per la mort de la mare
a les mans del pare rebin una especial protecció davant la
situació de desemparament i vulnerabilitat al fet que resulten
abocats davant la perduda física de la seva mare pel delicte
comès pel pare, sent aquest últim a la presó provisional i privat
de la pàtria potestat des de l'inici de les actuacions penals en
aquells casos d'indicis racionals de criminalitat en contra seva.
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El Ministeri de Justícia va anunciar la intenció del Govern
de la nació de promoure una iniciativa legislativa dirigida a
impulsar un Estatut de la víctima, reivindicació constant des
d'amplis sectors jurídics interessats a posar fi a l'abandó que
presenta la víctima en l'àmbit normatiu, en concret en les lleis
processals penals.
Amb caràcter general es proposen mesures tendents a
garantir a la víctima el dret a estar informada de la situació
jurídica o processal de l'autor del delicte; a estar informat del
seu parador fins que aquest compleixi íntegrament la seva
condemna i satisfaci les seves responsabilitats civils; atorgant-se
la possibilitat de personar-se en totes les fases del procediment
penal, inclosa l'execució de condemna; intervenint un
reconeixement exprés dels seus drets processals, amb la intenció
manifesta d'aconseguir una protecció plena de la intimitat de la
víctima, així com un tracte mèdic, psicològic i assistencial al
llarg de tot el procés.
En l'àmbit de la protecció del nen, el Grup Popular vol
presentar algunes propostes com atorgar per exemple als jutges
durant la instrucció de la causa penal corresponent la possibilitat
de tramitar en peces separades, sota el seu control, i una vegada
constatada l'existència d'indicis racionals de criminalitat contra
el pare homicida, la comunicació a les administracions
competents de la defunció de la víctima amb la finalitat que
s'iniciï la tramitació de les pensions d'orfandat o que s'acordi
cautelarment la consignació judicial de la pensió de viduïtat a
l'espera de la resolució ferma del procés penal perquè es destini
al pagament de pensions d'aliments a favor dels menors,
abonaments de càrregues familiars, amén d'altres possibles de
caràcter fiscal com la inexigibilidad del pagament d'impostos
tals com l'Impost de Successions i Donacions, IRPF, IBI, etc.,
fins que es produeixi la incorporació legal dels menors al mercat
laboral.
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 del Govern de la nació a valorar, dins de l'anunciada
reforma de l'Estatut de la víctima, l'adopció de mesures tendents
a garantir l'especial protecció que ha d'oferir-se a fills menors de
víctimes mortals de violència de gènere i pare agressor durant
el temps que transcorre entre la comissió del delicte i la
sentència ferma i això davant la situació de desemparament i
vulnerabilitat en què queden dits menors
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Davant l'alarma
social creada per la mort en circumstàncies evitables, injustes i
impròpies del segle XXI del ciutadà senegalès Sr. Alpha Pam,
el Grup Parlamentari Socialista solAlicita el procediment
d'urgència.
Creació d'una comissió no permanent d'investigació.
La fi de la universalització de l'atenció sanitària a la
comunitat autònoma de les Illes Balears a conseqüència de
l'aplicació del Reial Decret 16/2012 i de les mesures preses pel
Govern de les Illes Balears, han situat la població de la nostra
comunitat autònoma en una situació d'alt risc sanitari, sobre la
qual s'ha vingut cridant l'atenció en el Parlament de les Illes
Balears de forma reiterada.
L'abandó de la cura de la salut per part de les autoritats
sanitàries és especialment greu en el cas de malalties
infectocontagioses que, en la realitat pràctica, no són ateses pels
serveis de salut, doncs des de la direcció política s'han vingut
instalAlant barreres que dificulten l'atenció dels casos d'aquestes
malalties.
El 27 de març de 2013 el mateix Sr. President del Govern de
les Illes Balears, així com el Sr. Conseller de Salut, van tenir
total coneixement que s'havia dut a una situació d'autèntica
emergència determinats colAlectius, persones immigrants,
malaltes mentals i gent sense recursos; sense que consti que les
autoritats polítiques fessin res per evitar els problemes que la
desatenció podria portar en si mateixa, fins que el passat 24
d'abril de 2013 mor el ciutadà Sr. Alpha Pam, víctima d'una
tuberculosi que, d'haver-se trobat en la situació legal prèvia al
Reial Decret 16/2012 i a les mesures adoptades pel Govern de
les Illes Balears, no hauria mort i s'hauria restablert amb
facilitat.
Pel fet d'existir una relació entre les decisions polítiques i la
defunció del Sr. Alpha Pam, el Parlament de les Illes Balears no
pot romandre aliè al dany que han sofert els ciutadans, i té
l'obligació d'investigar el succeït des de la perspectiva de
determinar quins problemes comporta per a la salut colAlectiva
de la població les decisions polítiques que han facilitat la
defunció del Sr. Alpha Pam, així com el funcionament actual
del nostre sistema de salut, a fi de determinar les mesures
necessàries per evitar els greus riscs al fet que ara es troben
sotmesos els ciutadans de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una
comissió no permanent d’investigació per analitzar les
circumstàncies que han provocat la mort del Sr. Alpha Pam, així
com el funcionament actual del nostre sistema de salut i
l'impacte de les mesures introduïdes des del Reial Decret
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16/2012, a fi de determinar les mesures necessàries per evitar
riscs a la població de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
•
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

•
•
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iniciatives econòmiques sota el "paraigua" de la marca
"Geoparc".
Participar activament en la cooperació multicultural per
mantenir la diversitat del patrimoni local.
Fomentar el coneixement del territori a través d'una
investigació programada.
Contribuir al desenvolupament de la Xarxa de geoparcs,
intercanviant experiències amb altres territoris membres i
participant activament en iniciatives conjuntes de benefici
mutu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'obtenir, el més aviat possible, una resolució del Parlament de
les Illes Balears al respecte que doni suport a la candidatura de
l'Illa de Menorca com a geoparc.
Suport a la candidatura de Menorca com a geoparc.
Atès que el projecte European Geoparks és la iniciativa més
important per a la conservació i la promoció del patrimoni
geològic a la Unió Europea. Un geoparc (Geopark) és un
territori que presenta un patrimoni geològic notable que és l'eix
fonamental d'una estratègia de desenvolupament territorial
sostenible fonamentat en l'educació i el turisme. Els primers
geoparcs varen sorgir a Europa durant els anys noranta, i l'any
2000 es va crear la Xarxa de geoparcs europeus (European
Geoparks Network, EGN).
Atès que un geoparc reconegut per la UNESCO és un
territori que compta amb patrimoni geològic excepcional pel seu
valor científic, didàctic i estètic. Aquest territori disposa d'una
estructura de gestió sòlida que garanteix la participació
ciutadana, i aposta per una estratègia de desenvolupament
socioeconòmic sostenible que inclou la promoció i la
conservació dels valors naturals i culturals del territori. La
posada en valor del patrimoni geològic a escala internacional
segueix en general les propostes del projecte Global GEOSITES
de la IUGS. La valoració i la conservació de la geodiversitat en
espais naturals protegits segueix les unes pautes similars.
Atès que, encara que no és una nova figura legal de
protecció del medi natural i per tant, en cap cas no ve a
restringir l'ús del territori més enllà de les lleis vigents de cada
país, un geoparc accepta el model de treball tutelat per la
UNESCO per gestionar i rendibilitzar el patrimoni local,
principalment a través del turisme responsable.
Atès que cada geoparc es compromet amb els següents eixos
d'actuació:
• Preservar el patrimoni natural i cultural, especialment el
medi geològic.
• Desenvolupar programes de divulgació i educació ambiental
orientats als habitants del territori, els visitants i la relació
d'ambdós amb el medi ambient.
• Contribuir al desenvolupament sostenible social, econòmic
i cultural del territori, especialment a través del geoturisme
i la promoció dels productes locals, coordinant les

Atès que la majoria dels habitants de l'illa de Menorca està
a favor de la figura de la Reserva de la Biosfera, que els permet
gaudir d'una bona qualitat medi ambiental. Gradualment, s'han
adonat de la importància de garantir la conservació del
patrimoni natural mitjançant lleis d'àmbit regional. En aquest
sentit, tant les autoritats com la majoria de la població
(organitzada en diverses ONG) han adoptat un compromís clar
amb el desenvolupament del turisme sostenible i respectuós
amb els principis inspirats per la declaració de la Biosfera.
Tanmateix, els actuals reptes de reactivació de l'economia, més
apressats encara a les illes, han portat els gestors del territori a
explorar nous models de desenvolupament compatibles amb
l'estratègia de sostenibilitat de l'illa de Menorca.
Atès que el Consell de Menorca ha impulsat aquesta
iniciativa amb el suport de totes les forces polítiques.
Per tot a l'anterior el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
candidatura de l'illa de Menorca per a la seva declaració com a
Geoparc.
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4714/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a dragatge del Port de Maó i el Conveni de Londres, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 15 de maig de 2013).
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RGE núm. 4738/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Bangladesh, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 15 de maig de 2013).

i pot empitjorar els ja alarmants nivells de mercuri i altres
metalls pesants en diverses espècies de peixos de valor
comercial, a més del desastre ecològic i econòmic que
suposaria.

RGE núm. 4748/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a memòria sobre el funcionament del Tribunal
Superior de Justícia de Balears i nou jutjat a Formentera, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 15 de maig de 2013).

Per altra banda és important tenir en compte que Menorca és
Reserva de Biosfera per la Unesco i ha de donar exemple de
sostenibilitat entre activitats humanes i el medi ambient.

RGE núm. 4833/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Menorca Talaiòtica Patrimoni de la Humanitat, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 15 de maig de 2013).

Des del punt de vista ambiental l’aconsellable és fer
l'abocament en terra i de forma supervisada i amb procés de
descontaminació, tal i com es fa a Flix (Tarragona), obra
valorada d'interès general, amb un cost de 200 milions d'euros,
dels quals el 30% l'aporta el Ministeri d'Agricultura i la resta el
Fons de Cohesió de la Unió Europea.

RGE núm. 4834/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a signatura d'acords entre el Govern de les Illes
Balears i els de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat
Valenciana sobre reciprocitat en les emissions de les
televisions públiques, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de maig de
2013).
RGE núm. 4841/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millores energètiques a les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 15 de
maig de 2013).
RGE núm. 4842/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a readmissió del personal laboral amb acomiadaments
declarats nuls, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de maig de 2013).
RGE núm. 4851/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 15 de maig
de 2013).
Palma, a 15 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 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 comissió.
Dragatge del port de Maó i el Conveni de Londres.
L’any 2009, Autoritat Portuària va presentar, amb l’objectiu
de solucionar problemes de calat, un projecte de dragatge del
port de Maó amb errors greus que detectaren GOB i científics
de la Universitat de Barcelona (UB) i que van provocar que
Autoritat Portuària es veiés obligada a paralitzar el projecte.
Posteriorment, des de gener de 2012, Autoritat Portuària va
iniciar els tràmits per a un nou projecte de dragatge, amb
l’empresa (CBBA), amb l’objectiu de solucionar els errors
anteriors, tot i que, segons denuncien entitats ecologistes,
denúncies basades en criteris científics, el procediment que es
vol seguir, d’abocar els fangs tòxics a la mar, no és el correcte

En aquest sentit el Conveni de Londres, que va entrar en
vigor a l’Estat espanyol el 2006, i que regula els abocaments a
la mar, estableix que cal seguir un protocol molt estricte en el
qual l’abocament directe de residus no tractats a la mar ha de ser
sempre l’últim recurs, després de estudiar i valorar la resta
d’opcions. Entre aquestes opcions possibles prèvies a
l’abocament hi ha, segons el Conveni de Londres, la
reutilització, el reciclatge, la destrucció dels components
perillosos i el tractament per a reduir o retirar els components
perillosos, i cap d’elles han estat informades i valorades per
l’administració promotora, Autoritat Portuària de les Illes
Balears.
Per la seva banda Autoritat Portuària en cap moment no ha
aportat documentació que provi que ha estudiat les quatre
opcions anteriors abans d’optar per l’abocament, i que totes
quatre s’han demostrat inviables.
Finalment, és constatable el gran consens social a Menorca
sobre la necessitat de què el dragatge del port de Maó es faci
amb totes les garanties ambientals i de salut per a les persones.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta Autoritat Portuària
de les Illes Balears i el Govern de l'Estat a estudiar totes les
opcions possibles de gestió dels fangs extrets del dragatge del
port de Maó, i optar per aquella que sent prèvia a l'abocament
a la mar sigui viable i doni millors garanties ambientals, tal com
estableix el Conveni de Londres subscrit per l'estat espanyol
l'any 2006.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remitjar perquè Autoritat Portuària de les Illes
Balears compleixi amb el Conveni de Londres per tal què el
dragatge del port de Maó es dugui a terme amb totes les
garanties ambientals i de salut per a les persones.
Palma, a 6 de maig de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

C)

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

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.

Bangladesh.

Memòria sobre el funcionament del Tribunal Superior de
Justícia de Balears i nou jutjat a Formentera.

El passat 24 d'abril es va produir una greu tragèdia a
Bangladesh, amb l'incendi d'una fàbrica tèxtil de vuit plantes al
qual varen morir més de 300 persones i més d'un milenar de
ferits.
Com han demostrat les investigacions policials, almenys dos
dels tallers tèxtils que es varen cremar treballaven per a grans
marques espanyoles de moda. Les organitzacions de defensa de
les treballadores i treballadors tèxtils a Bangladesh ja havien
denunciat la responsabilitat directa que tenen el govern d'aquell
país i les empreses occidentals, que massa sovint sacrifiquen la
seguretat i els drets laborals amb l'objectiu de maximitzar els
seus beneficis.
No es tracta d'una situació nova, sinó que fa anys que la
deslocalització d'indústries cap a tercers països va acompanyada
de situacions d'explotació laboral i de vulneració dels drets
humans, particularment en el sector tèxtil, com fa anys denuncia
la campanya "Roba neta", que té com a objectiu la millora de les
condicions laborals de la gent que treballa al sector a països del
Sud, d'acord amb allò establert per l'OIT, i promovent el
consum responsable aquí, als països del Nord.
Per tot això, el Grup parlamentari MÉS proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta les morts
d'aquest accident que s'hauria pogut evitar i recorda la
responsabilitat que tenen les grans marques que hi ha darrera
l'explotació laboral de la fàbrica de Rana Plaza, a Bangladesh.
2. El Parlament de les Illes Balears insta les autoritats i els
mitjans de comunicació a fer públics els noms de les marques
fabricants i distribuïdores de moda involucrades en aquest
accident i a exigir responsabilitats jurídiques, econòmiques i, si
escau penals.
3. El Parlament de les Illes Balears s'adhereix als objectius
de la campanya "Roba Neta" i insta el Govern a donar suport a
les ONG de les Illes Balears que treballen en la sensibilització
ciutadana sobre el comerç just i el consum responsable.
Palma, a 6 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A aquesta seu parlamentària ha estat tramesa la Memòria
anual sobre l'estat, el funcionament i les necessitats
corresponent a l'any 2012 del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears.
La Memòria resumeix l'activitat de la Justícia en les Illes
Balears al llarg de 2012. El seu objectiu és proporcionar una
visió estructural i funcional del sistema judicial en la comunitat
autònoma i proposar línies de treball per a la millora de
l'Administració de Justícia al territori.
En el document es recullen els avanços realitzats com és la
notable reducció d'assumptes pendents, però també assenyala
les necessitats detectades, per a l'assoliment d'una millor
Administració de Justícia en una societat democràtica avançada.
Entre les mancances registrades destaca la necessitat
d'augmentar en dos magistrats i la creació d'una secció penal en
l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca, la immediata
creació d'una altra secció penal a Eivissa i Menorca, l'habilitació
d'un espai propi independent del Tribunal Superior per a
l'Audiència Provincial, la construcció d'un nou edifici judicial
a Manacor i l'acceleració dels tràmits administratius dirigits a
concentrar en l'illa d'Eivissa tots els òrgans en una mateixa seu
judicial.
A tots aquestes mancances detectades cal afegir aquelles
reivindicacions que aquest parlament ha elevat al Ministeri de
cara a millorar l'administració de Justícia en les Illes Balears
com la necessitat de crear un jutjat de primera instància i
instrucció a la illa de Formentera.
Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a atendre les mancances registrades en la Memòria
sobre l'estat, el funcionament i les necessitats corresponents a
l'any 2012 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
2. El Parlament dels Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a la creació d'un jutjat de primera instància i instrucció
a la illa de Formentera.
Palma, a 7 de maig de 2013.
El diputat:
Miquel Àngel Jerez i Juan.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Menorca Talaiòtica Patrimoni de la Humanitat.
Exposició de motius
El Consell Insular de Menorca, a petició de l’Institut
Menorquí d’Estudis, va acordar amb data 14 d’abril de 2010, la
presentació de la candidatura dels monuments de la Menorca
Talaiòtica a la declaració de Patrimoni de la Humanitat per part
de la UNESCO.
El mes de novembre de 2010 el Parlament de les Illes
Balears va aprovar per unanimitat donar suport a la resolució
del Consell Insular de Menorca de solAlicitar la inclusió de la
candidatura en la llista indicativa elaborada pel Govern
d’Espanya, solAlicitar això mateix al Govern de les Illes Balears
i, finalment, instar al Govern de les Illes Balears a colAlaborar,
tant tècnicament com econòmicament en l’elaboració dels
dossiers necessaris per tal de presentar la solAlicitud a la
UNESCO.
Després de guanyar les eleccions a la primavera de 2011 el
Partit Popular va continuar amb aquest projecte, i el gener de
2012 es creava la Comissió Assessora per al seguiment de la
candidatura i el Comitè Tècnic que havia d’elaborar la
documentació necessària per presentar-la davant el Ministeri
d’Educació i Cultura espanyol primer i davant la UNESCO
després.
Amb data 29 de gener de 2013 la candidatura dels
monuments de la Menorca Talaiòtica va ser inclosa dins la llista
indicativa de l’Estat espanyol i es preveia l’1 de setembre de
2014 com a data límit perquè el Ministeri presentés la
candidatura al Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
El dia 16 de març de 2013 el Parlament de les Illes Balears
va aprovar el suport d’aquesta institució a les gestions del
Consell Insular de Menorca així com demanar al Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports que també donés suport a la
candidatura davant la UNESCO. No obstant això, no es van
voler aprovar aquelles esmenes de l’oposició que demanaven el
reconeixement a la tasca imprescindible tant científica com de
difusió que estan realitzant les entitats culturals menorquines, ni
tampoc que s’instés la colAlaboració del Govern balear tant
tècnicament com econòmicament.
No fa massa dies s’ha sabut que finalment el Ministeri no
presentarà la nostra candidatura fins l’any 2016. Aquesta
circumstància ha semblat consensuada entre el Ministeri
d’Educació i Cultura i el Consell Insular de Menorca perquè
l’expedient necessari per presentar posteriorment la candidatura
a la UNESCO no es trobava en les condicions tècniques
exigibles.

És davant d’aquests fets, així com també des del
convenciment que la proposició no de llei aprovada dia 16 de
març de 2013 pot ser completada, 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 lamenta que el Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports hagi decidit endarrerir tres anys
la presentació davant la UNESCO de la candidatura dels
monuments de la Menorca Talaiòtica a ser declarats Patrimoni
de la Humanitat.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement a la tasca científica i divulgadora de la cultura
talaiòtica de Menorca, duta a terme per les entitats culturals de
l’illa, així com especialment a la de l’Institut Menorquí
d’Estudis, organisme impulsor de la candidatura en els seus
inicis.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar, tant tècnicament com
econòmicament, en l’elaboració i edició dels dossiers necessaris
per tal de presentar a la UNESCO la solAlicitud de declaració
dels monuments de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni de
la Humanitat.
Palma, a 7 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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 d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Signatura d'acords entre el Govern de les Illes Balears i els de
la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana sobre
reciprocitat en les emissions de les televisions públiques.
Els governs de la Generalitat Valenciana i de la Generalitat
de Catalunya han aprovat la signatura d’un conveni pel qual els
ciutadans i les ciutadanes de les respectives comunitats podran
veure a través dels seus televisors els canals que emeten les
televisions públiques de les dues comunitats signants de l’acord.
Atesa la voluntat manifestada pel president de la Generalitat
Valenciana de fer extensiva la signatura d’acords semblants
amb la resta de comunitats limítrofes amb la valenciana i la
predisposició de sempre del govern de la Generalitat de
Catalunya a signar acords com aquest.
I atesa la consideració que seria del tot positiva per al
desenvolupament econòmic, social i cultural de les Illes Balears
la signatura de convenis similars als signats entre la Generalitat
Valenciana i la Generalitat de Catalunya per part del Govern de
les Illes Balears amb les esmentades comunitats.
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Per tot açò, 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 impulsar i propiciar sengles acords amb la Generalitat
Valenciana i la Generalitat de Catalunya que permetin la
recepció recíproca dels canals de les respectives televisions
públiques.
Palma, a 8 de maig de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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• Establir una preassignació de retribució per a les instalAlacions
de tecnologia eòlica, fotovoltaica i termoelèctrica ubicades a les
Illes Balears amb un objectiu de potència de 150 MW als
efectes del previst a l’article 4.3 i a la disposició transitòria
cinquena del Reial Decret Llei 6/2009, de 30 d’abril.
• L’esmentat objectiu de potència es distribuirà equitativament
entre la producció d’instalAlacions de tecnologia eòlica,
fotovoltaica i termoelèctrica a raó de 50 MW per a cada una
d’elles.
• Incorporar la connexió, mitjançant gasoducte submarí entre les
illes de Mallorca i Menorca, a la Planificació estatal vigent.
• L’esmentada connexió quedarà integrada, igual que la resta
d’infraestructures gasistes de les Illes Balears, al conjunt del
sistema gasista espanyol.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Mesa del
Congrés a comunicar aquest acord als membres de la ponència
legislativa que tramita el projecte de llei per la garantia del
subministrament i l’increment de la competència en els sistemes
elèctrics insulars i extrapeninsulars.

F)
Palma, a 9 de maig de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

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.
Millores energètiques a les Illes Balears.
Atès que el Govern de l’Estat aprovà el projecte de llei per
la garantia del subministrament i l’increment de la competència
en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars.
Atès que a l’esmentat projecte de llei no dóna una encertada
resposta a les necessitats de les Illes Balears.
Atesa l’escassa producció d’energies renovables a les Illes
Balears, la qual es troba per davall del 5% de la producció total.
Atesos els elevats costs que per el Govern Central té el
manteniment d’alguns centres generadors d’energia i els
enormes impactes ambientals que aquests provoquen.
Atès que la Planificació estatal dels sectors d’electricitat i
gas 2008-2016 han previst la connexió de la península,
mitjançant gasoducte, amb les illes de Mallorca i Eivissa amb
el seu corresponent desplegament a l’interior de cada una
d’elles.
Però no així l’illa de Menorca.
Atesa la importància estratègica que la connexió, mitjançant
gasoducte amb la resta d’illes, tindria per a Menorca, com a
millora energètica i reducció d’emissions de CO2.
Atès que el projecte de llei esmentat es troba en aquests
moments en tramitació parlamentaria al Congrés dels Diputats,
el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

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.
Readmissió del personal laboral amb acomiadaments declarats
nuls.
Hem tengut coneixement, pels mitjans de comunicació que
molts treballadors i treballadores del sector públic autonòmic,
que han estat acomiadats, disposen actualment de sentències
dels jutjats socials o de la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, que declaren nuls els
acomiadaments i obliguen les entitats públiques a la readmissió
i a l'abonament dels salaris de tramitació.
Davant les alarmants notícies publicades també en els
mitjans de comunicació relatives al fet que les entitats públiques
no acaten correctament les sentències i no reincorporen els
treballadors i les treballadores a les seves plantilles ni els
encomanen funcions, i el abonen els salaris sense que aquells
puguin prestar cap tipus de servei i restin a casa sense poder
anar al centre de treball, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Congrés dels
Diputats a incloure durant la tramitació del projecte de llei per
la garantia del subministrament i l’increment de la competència
en els sistemes elèctrics insulars i extrapeninsulars les següents
actuacions:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Illes
Balears a donar instruccions a les entitats del sector públic
vinculades o dependents de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, afectades per sentències de jutjats o tribunals de l'ordre
jurisdiccional social, que declarin la nulAlitat dels
acomiadaments del personal laboral i n'ordenin la readmissió,
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perquè acatin i compleixin les sentències en els seus més
estrictes termes, inclosa la readmissió efectiva i l'atribució de
funcions immediates a tots i cada un dels treballadors, en el si
de l'ens públic afectat per la decisió judicial o aquell que s'hagi
subrogat en els drets i les obligacions.
Palma, a 9 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Per tot això el Grup Parlamentari MES presenta per a debat
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, en un termini màxim de tres mesos, convoqui el
procés administratiu per a la adjudicació de totes les farmàcies
autoritzades fins a data 1 de maig de 2013.
Palma, a 10 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Procés d'adjudicació de les farmàcies autoritzades.
La competència en matèria d’ordenació farmacèutica la té
atribuïda la comunitat autònoma de les Illes Balears en virtut de
l’article 30.48 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.
La Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació
farmacèutica de les Illes Balears, estableix els procediments
d’autorització d’oficines de farmàcia. Els articles 4 i 5 del
Decret 25/1999, de 19 de març, aprova les zones farmacèutiques
de la comunitat autònoma i el procediment d’autorització de
noves farmàcies.
En base a les competències que té atribuïdes el Govern, i
d’acord amb la normativa vigent, entre l’any 2009 i l’any 2011
s’han autoritzat 49 noves farmàcies. La futura obertura
d’aquestes farmàcies està pendent que el Govern convoqui el
procediment públic per a la seva adjudicació.
El Govern de les Illes Balears en diverses ocasions, a través
dels mitjans de comunicació i en resposta a preguntes
parlamentàries, ha expressat que un dels eixos de la seva
política és el d’agilitar processos administratius per facilitar la
reactivació econòmica amb l’objectiu de crear llocs de feina, i
un altre eix és el de millorar la seguretat jurídica pel conjunt
dels ciutadans.
No s’entén que amb aquests dos propòsits el Govern no
iniciï el procediment públic per a l’adjudicació de les farmàcies
autoritzades, farmàcies que, sense dubte, crearan llocs de feina
qualificats, a la vegada que la publicació del concurs
d’adjudicació de les farmàcies donarà garantia jurídica als
procediments administratius que estan paralitzats sense cap
indicador objectivable, ja que la resposta del Govern ha estat
que iniciarà el concurs “quan ho trobi oportú”.
Per altra banda, l’obertura d’aquestes farmàcies facilitarà
l’accés als productes farmacèutiques a un importat nombre de
ciutadans i ciutadanes d’on estan autoritzades les oficines de
farmàcia.

A)
A la Pregunta RGE núm. 10594/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Fundació
Alzina. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Els comptes de quins anys ha aprovat el Protectorat de la
Fundació de Beneficència Particular Alzina?
El protectorat de les fundacions ha de vetllar pel correcte
exercici del dret de fundació, reconegut a l'article 34 de la
Constitució, i per la legalitat de la constitució i funcionament de
les fundacions (art. 34.1 Llei 50/2002 de 26 de desembre, de
fundacions).
Amb més concreció, i de conformitat amb l'article 26.b) del
Decret 61/2007, de 18 de maig, pel qual es regula el Registre
Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l'organització de l'exercici del protectorat, el
protectorat té com a funció, en relació amb el compliment dels
fins de les fundacions, conèixer i revisar els comptes anuals de
les fundacions adscrites al seu àmbit d'actuació.
En aquest sentit, el protectorat, una vegada fetes les
comprovacions relatives a l'adequació formal dels comptes
anuals a la normativa vigent, ha de remetre al Registre Únic de
Fundacions els comptes anuals de les fundacions per al seu
dipòsit.
Per la seva banda, d'acord amb l'establert a l'article 37.2 del
Decret 61/2007, correspon als patronats de les fundacions
l'aprovació dels comptes anuals i la seva presentació al
protectorat dins el termini dels deu dies hàbils següents a la seva
aprovació.
Per tant, com a resposta a la pregunta parlamentària caldria
dir que el protectorat de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social no ha aprovat en cap moment comptes anuals
relatius a la Fundació de Beneficència Particular Alzina, ja que
aquesta no és una funció que correspongui exercir al protectorat,
així com s'ha argumentat als paràgrafs precedents.
No obstant això, el protectorat ha examinat l'adequació
formal amb la normativa vigent i ha procedit al dipòsit al
Registre Únic de Fundacions dels comptes anuals relatius als
exercicis 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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B)

D)

A la Pregunta RGE núm. 10932/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 147/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute de la
Conselleria d'Educació als centres educatius i de formació 1.
(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 per al Conservatori de
Música i Dansa de les Illes Balears en el marc del Pla
Financer de Reequilibri.

Com justifica el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la discrepància entre el deute als centres escolars,
que ens va quantificar a la resposta RGE 9409/2012, i la dada
feta pública per la Vicepresidència del Govern que eleva el
deute a 31 de desembre de 2012 a 7,8 milions només als
centres públics?

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa
de les Illes Balears no preveu cap alienació de béns immobles
per causa del Pla Financer de Reequilibri.
Palma, 19 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

El deute que té la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats pot mesurar-se atenent els diferents conceptes que
devem. Normalment es parla de les despeses de funcionament,
però existeixen conceptes molt heterogenis que es poden deure
com substitucions, programes educatius, ajudes, projectes,
activitats...

Ordre de Publicació

Palma, 6 de març de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

C)
A la Pregunta RGE núm. 10943/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Agència Tributària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Ordre de Publicació
E)

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista, per part de l'Agència Tributària de les Illes
Balears fora del marc del Pla Financer de Reequilibri.

A la Pregunta RGE núm. 163/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informe tractament de
residus (I). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

En resposta a la vostra pregunta, us comunic que fora del
marc del Pla Financer de Reequilibri, i d'acord amb les funcions
de recaptació executiva atribuïdes per l'article 2 de la
Llei3/2008, de 14 d'abril, de l'Agència Tributària de les Illes
Balears, a partir de la data de la pregunta parlamentària, tenia
previst alinear els següents immobles per subhasta:
• Traster a Alcúdia, a tal efecte en data 8 de gener de 2013 es
va celebrar la subhasta (doc. 1 i 2).
• Habitatge a Inca, a tal efecte en data 22 de gener de 2013 es
va celebrar la subhasta (doc. 3 i 4).
• Terreny rústic a Felanitx mitjançant subhasta a celebrar el
proper 19 de febrer de 2013 (anunciada al BOIB de 10 de
gener de 2013, doc. 5 a 7).
• Habitatge a Binissalem, mitjançant subhasta a celebrar el
proper 26 de febrer de 2013 (anunciada al BOIB de 10 de
gener de 2013, doc. 8 a 10).

Té constància la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori de l'informe de la Secretaria General del Consell de
Mallorca, referent a la necessitat de modificació del contracte
entre el Consell i la concessionària abans d'autoritzar el
tractament dels residus o combustible derivat de residus que ha
d'arribar de fora de l'illa?

Palma, 8 de febrer de 2013.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Per tal de respondre a la pregunta, cal fer els següents
aclariments:
1) A nivell legal, la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de
mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria
d'indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres
activitats i mesures tributàries, estableix que el tractament del
combustible derivat de residus s'ha de realitzar amb la
conformitat prèvia del seu titular, és a dir, del Consell de
Mallorca. Això vol dir que de forma prèvia, ha de tenir
l'autorització de trasllat de residus, sempre que sigui preceptiva
en funció del que s'estableix als articles 12.4.d) i 25 de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Per tant,
el primer que s'ha d'aclarir és que si fes falta autorització de
trasllat de residus, en base a la Llei 13/2012, de cap manera
aquesta precisaria de la conformitat prèvia del titular del servei
públic, sinó que aquesta en tot cas seria posterior a l'autorització
del trasllat.
2) Cal aclarir que s'ha comunitat a la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (Direcció General de
Medi Natural, Canvi Climàtic i Educació Ambiental) per part de
l'operador Planta Intercomarcal del Reciclatge, en escrit RGE
núm. 528/2013, de 8 de gener, en la que es comunica que a
partir de dia 9 de gener s'enviaran unes 75/100 tn diàries de
residus CDR (Combustible Derivat de Residu), per al seu ús
com a combustible intern a TIRME (Parc de Tecnologies
Ambientals de Mallorca). Una vegada vist l'origen de les
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remeses de combustible derivat de residus, cal dir que es tracta
d'un trasllat de residus que estan en els codis LER 19.12.10 i
19.12.12 i la seva procedència d'origen, la comunitat autònoma
de Catalunya, cal dir que en aplicació de la Llei 13/2012 i dels
articles 12.4.d) i 25 de la Llei 22/2011, no es preceptiva
l'autorització per al trasllat de combustible derivat de residus
procedent d'una altra comunitat autònoma, per la qual cosa no
pertoca autorització per part de la comunitat autònoma per
aquest trasllat de combustible.
3) Cal aclarir també, que no és competència del Govern, la
tutela del compliment o l'incompliment quant a les relacions
establertes entre el Consell de Mallorca i el seu concessionari
envers qualsevol matèria i per tant, tampoc en les relacions
contractuals entre TIRME i el Consell de Mallorca.
Evidentment tampoc hem de tenir coneixement exprés tal i com
indica la pregunta plantejada.
Una vegada fets aquests aclariments, no es té constància
formal de la necessitat de cap informe per part de la Secretaria
del Consell de Mallorca respecte les relacions contractuals amb
el seu concessionari.
Palma, 31 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 165/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informe tractament de
residus (III). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).
Quins informes jurídics i/o ambientals ha realitzat la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori per tal
d'autoritzar el tractament dels residus o combustible derivat de
residus que ha d'arribar de fora de l'illa de Mallorca?
Tramitació M07/2011
1. En data 8 d'agost de 2011 (RE de la CAMAiT núm. 3141,
de 8 de maig de 2011) el Sr. Ángel Fernández Homar, en nom
i representació de TIRME SA, solAlicita modificació no
substancial de l'AAI del COTIR de Son Reus, conscient en la
inclusió de nous residus a tractar (codis LER 19 08 05, 19 12 12
i 20 03 07) i nous residus perillosos generats.
2. En data 16 de novembre de 2011, el Servei de Residus i
Sòls Contaminants de la DG de Medi Natural, Educació
Ambiental i Canvi Climàtic emet informe de deficiències,
instant al promotor a aportar nova documentació.
3. En data 22 de desembre de 2011 (RE de la CAMAiT
núm. 18170, de 22 de desembre de 2011) el Sr. Ángel
Fernández Homar, en nom i representació de TIRME SA,
presenta documentació esmenant parcialment les deficiències
detectades a l'informe del Servei de Residus Sòlids
Contaminants de la DG de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic de data 16 de novembre de 2011.
4. En data 6 de juny de 2012 (RE de la CAMAiT núm.
20756, de 7 de juny de 2012), el Sr. Pedro Barceló Martínez, en
nom i representació de TIRME SA, presenta documentació
esmenant la resta de deficiències detectades a l'informe del
Servei de Residus i Sòls Contaminants de la DG de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic de data de 16 de
novembre de 2011.
5. En aquesta documentació de data 6 de juny de 2012, dins
la quantitat genèrica de 693.000 tones/any autoritzades a tractar

s'inclouen (entre d'altres) els codis LER 19 12 10 (combustible
derivat de residus) i 19 12 12 (residus combustibles, mescles de
materials provinents del tractament mecànic de residus, distints
dels especificats al codi 19 12 11), amb una anotació a peu de
taula allà on s'indica: "els residus provinents del tractament
mecànic de residus, quan el seu destí final és la valorització
energètica, es codifiquen indistintament amb els codis LER 19
12 10 i 19 12 12, donat el seu valor com a combustible. Aquests
codis no es troben inclosos a l'AAI en vigor i actualment
responen almenys als rebuigs de les plantes de tractament de
residus urbans i assimilables (planta d'envasos, planta de
mecanització, etcètera).
6. En data 3 de juliol de 2012 (RE de la CAMAiT núm.
24305, de 3 de juliol de 2012), el Sr. Pedro Barceló Martínez,
en nom i representació de TIRME SA, presenta documentació
allà on s'especifica concretament la quantitat estimada de
tractament de cada tipus de residu, allà on s'especifiquen les
quantitats de 60.000 tones/any pel codi LER 19 12 10 i 60.000
tones/any pel codi LER 19 12 12.
7. En data 11 de juliol de 2012, del Servei de Residus i Sòls
Contaminants de la DG de Medi Natural, Educació Ambiental
i Canvi Climàtic emet informe favorable.
8. En data 12 de juliol de 2012, el Servei d'Assessorament
Ambiental emet informe tècnic proposant al subcomitè
d'Autoritzacions Ambientals Integrades informar favorablement
la modificació no substancial de l'autorització ambiental
integrada del COTIR de Son Reus.
9. En data 12 de juliol de 2012, el Servei d'Assessorament
Ambiental emet informe jurídic favorable de la modificació no
substancial de l'autorització ambiental integrada del COTIR de
Son Reus.
10. En data 11 de desembre de 2012 es publica al BOIB
núm. 184 l'acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears, de 19 de juliol de 2012, de la inclusió de nous
tipus de residus perillosos autoritzats i modificació de les
quantitats autoritzades al COTIR de Son Reus, de TIRME SA.
Palma, 31 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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G)

J)

A la Pregunta RGE núm. 236/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a antic Hospital Verge del
Toro. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 886/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a número de
ginecòlegs i ginecòlogues d'hospitals públics (I). (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

Quina és la previsió del Govern quant a l'antic Hospital de
Menorca Verge del Toro?
En data d'avui no està definit el destí final de les
instalAlacions de l'antic Hospital Verge del Toro de Menorca.
Aquestes instalAlacions varen ser cedides per part de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, segons RG
1478/2001 per a ús sanitari.
A data d'avui no està definit ni tancat el destí de les
esmentades instalAlacions, actualment es troben en fase d'estudi
per part del Govern i amb la participació de les institucions de
Menorca.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma?, desglossat per
hospital i mes, des de dia 1 de novembre de 2012 a dia 31 de
gener de 2013.
Novembre

Desembre

Gener

Hospital Universitari Son. Espases

32

32

32

Hospital Son Llàtzer

23

23

22

Hospital Manacor

14

14

14

Hospital comarcal Inca

12

12

12

Hospital Can Misses

15

15

14

9

9

9

Hospital General Mateu Orfila

Ordre de Publicació

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

H)
A la Pregunta RGE núm. 259/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries d'embaràs, desembre de 2012.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).
Quantes interrupcions voluntàries d'embaràs s'han realitzat
a la sanitat pública durant el mes de desembre de 2012?
Quantes interrupcions voluntàries d'embaràs s'han realitzat a
les clíniques autoritzades per realitzar-ho durant el mes de
desembre de 2012 i que hagin de ser abonades per l'ib-salut?
A la sanitat pública s'han realitzat 104 interrupcions
voluntàries d'embaràs durant el mes de desembre de 2012.
Durant el mes de desembre de 2012, s'han realitzat 17
interrupcions voluntàries d'embaràs a les clíniques autoritzades
per realitzar-ho.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 560/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a nivell
mínim de finançament. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 887/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a número de
ginecòlegs i ginecòlogues d'hospitals públics (II). (BOPIB
núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Quants de ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs?, desglossat per hospital i mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013.
Novembre

Desembre

Gener

29

29

29

Hospital Son Llàtzer

0

0

0

Hospital Manacor

9

9

9

Hospital comarcal Inca

6

6

6

Hospital Can Misses

4

4

4

Hospital General Mateu Orfila

4

4

4

Hospital Universitari Son. Espases

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

Quina és la dotació que rebrà la caib de l'anomenat nivell
mínim de finançament per al 2013?
Hi ha una previsió d'ingressos al pressupost de 2013 de 15
milions d'euros, però es tracta d'una previsió
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
L)
A les preguntes RGE núm. 889/13 i 890/13, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
exposicions en el Museu de Menorca (I i II). (BOPIB núm. 87,
de 22 de febrer de 2013).
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A causa de l'extensió, les respostes queden dipositades al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.

M)

presència del Museu de Mallorca, romandrà oberta fins que el
museu passi de bell nou a la Gran Cristiana.
Exposicions en el Museu de Mallorca des de l'any 2007 al
2012:
Pere d'Alcàntara Penya i el seu temps, que inclou El Nadal
en temps de Pere Alcàntara Penya.
Dates: del 21 de desembre al 4 de febrer de 2007.

A la Pregunta RGE núm. 891/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a APIMA en
el Consell Escolar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 87, de 22
de febrer de 2013).

Exposició Revòlvers-Tenrum i membres fantasmes de Lluís
Juncosa.
Dates: del 7 de novembre al 9 de desembre de 2007.

Ordre de Publicació

Quins criteris ha seguit la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per designar la representativitat de les
federacions de les APIMA en el Consell Escolar de les Illes
Balears?
Referència normativa:
Decret Llei 5/2012, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic de
la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, BOIB núm. 79 ext. de data 1 de juny de 2012.
Disposició addicional segona. Modificació del Text refós de
la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel
Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, referent al grup
b determina els següents representats:
"Grup b: cinc pares o mares d'alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d'associacions de pares i mares
d'alumnes, en proporció a la seva representativitat. Tres
d'aquests representants han de pertànyer als centres públics i dos
als centres concertats".
Per la qual cosa es nomenaran tres titulars representants de
les associacions de pares en representació dels centres públics,
i tres suplents, i per altra banda també es nomenaran dos titulars
representants de centres concertats, i dos suplents.
Registre de confederacions i federacions de pares i mares
d'alumnes: COAPA, CONFAECIB i FAIB-CONCAPA.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Béns Culturals: Degradació i conservació
Dates: del 6 de novembre de 2007 al 6 de febrer de 2008.
Botigues de Palma. Un abans i un després. Mostra
fotogràfica de Jaume Gual.
Dates: del 20 de desembre de 2007 al 3 de febrer de 2008.
El Nadal al Museu arran del Vè centanari del Missal
Mallorquí
Dates: del 20 de desembre de 2007 al 3 de febrer de 2008.
Xavier Pastor (1916-2007). El clam del Museu Marítim
Dates: del 27 de febrer al 6 d'abril de 2008.
En colAlaboració amb la Conselleria de Medi Ambient.
Elisenda Pipió. Orígens.
Dates: de l'11 de març al 27 d'abril de 2008.
L'oncle d'Amèrica. Imatges i objectes de l'emigració de
mallorquins a Amèrica llatina.
Dates: del 13 de maig al 29 de juny de 2008
En el marc del Dia Internacional dels Museus.
Premis de fotografia del Ministeri de Medi Ambient
Dates: del 22 de maig al 18 de juny de 2008.
En el marc del Dia Mundial del Medi Ambient
En colAlaboració amb l'Associació de Llicenciats en Ciències
Ambientals de les Illes Balears
Les reserves del Museu. Ceràmica verd i manganès a
Mallorca. Segles XIII-XVII.
Dates: maig-juny de 2008.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 892/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a exposicions
al Museu de Mallorca (I). (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).
Quines exposicions es varen realitzar en el Museu de
Mallorca des de l'any 2007 a l'any 2012?, amb expressió dels
títols de les mostres, dates i nombre de visitants.
Des del mes de març de 2009 es varen deixar de fer
exposicions temporals i es varen començar a desmuntar les
permanents, a causa de les obres d'emergència i de millora del
Museu de Mallorca.
Al llarg de tot aquest temps el Museu de Mallorca ha
participat en exposicions externes amb préstec de peces.
L'any 2012 el Museu de Mallorca es va instalAlar
provisionalment en el Centre de Cultura de "Sa Nostra" on el 10
de maig es va inaugurar l'exposició permanent Essència i

Les reserves del Museu. Metalls restaurants amb el patrocini
de la Banca March.
Dates: maig-juny de 2008.
Les reserves dels Museu. Retrats.
Dates: maig-juny de 2008.
Andreu Terrades. Barri.
Dates: del 8 d'octubre al 30 de novembre de 2008.
Fotografia. L'ensaïmada de Mallorca.
Dates: del 21 al 26 d'octubre de 2008.
En el marc de la V Diada de l'ensaïmada de Mallorca.
Art i Vi.
Dates: del 16 d'octubre al 12 de novembre de 2008.
En colAlaboració amb el Consell Insular de Mallorca.
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En temps del Rei en Jaume.
Dates: del 18 de desembre de 2008 al 2 de febrer de 2009.
Guies turístiques de Mallorca: el patrimoni com a valor.
Dates: del 18 de maig al 13 de juny de 2009.
En el marc del Dia Internacional del Museu
L'exposició es va instalAlar en el Museu Diocesà, atès que el
Museu de Mallorca ja estava tancat al públic.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
O)
A les preguntes RGE núm. 894/13 a 896/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
exposicions en el Museu Arqueològic d'Eivissa (I i II) i en el
Museu del Puig des Molins (I). (BOPIB núm. 87, de 22 de
febrer de 2013).
A causa de l'extensió, les respostes queden dipositades al
Registre General de la cambra i es poden consultar a la web
GTP.
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El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va prestar dinou
peces (escultura, ceràmica, vidre, etc), autoritzat per OM exped.
179/01/05N.
ColAlaboració amb l'Exposició Portmany i l'Eivissa del seu
temps, dedicada a l'ilAlustre dibuixant eivissenc Antoni Marí
"Portmany", organitzada per l'Ajuntament d'Eivissa i que va
tenir lloc al Claustre de l'ajuntament durant l'any 2006. El
Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va colAlaborar
prestant documentació del seu arxiu.
ColAlaboració amb l'Exposició La búsqueda de la esencia,
organitzada pel Museu d'Art Contemporani d'Eivissa, del 8 de
setembre al 12 de novembre de 2006. El Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera va colAlaborar prestant quatre dibuixos
del pintor Antoni Mas "Portmany".
ColAlaboració amb l'Exposició Vidrio Islámico en AlAndalus, organitzada per la Fundació Centro Nacional del
Vidrio de la Granja, del 19 d'octubre de 2006 al 22 d'abril de
2007 al Museu Tecnológico del Vidrio. El Museu Arqueològic
d'Eivissa i Formentera va colAlaborar prestant deu peces,
autoritzat per OM 183/01/06.
ColAlaboració amb l'Exposició Arte en el dinero. Dinero en
el arte, organitzada per Caja Duero, Caja de Ahorros de
Salamanca i Soria, de l'1 de novembre de 2006 al 31 de gener de
2007. El Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera va
colAlaborar prestant quatre peces, autoritzat per OM 174/04/06.

Ordre de Publicació

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

P)
A la Pregunta RGE núm. 897/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a exposicions
en el Museu des Puig des Molins d'Eivissa (II). (BOPIB núm.
87, de 22 de febrer de 2013).

Q)

Quines exposicions es varen realitzar en el Museu des Puig
des Molins d'Eivissa de l'any 2004 a l'any 2012?, amb
expressió dels títols de les mostres, dates i nombre de visitants.

A la Pregunta RGE núm. 923/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
han rebut els centres gestionats pel consorci de castell de Sant
Carles. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).

Ordre de Publicació

Durant aquests anys, atès el tancament del Museu
Monogràfic des Puig des Molins i la manca d'espai al Museu
Arqueològic a Dalt Vila, el MAEF no va poder organitzar
exposicions de producció pròpia. Això no obstant, el museu va
romandre molt actiu a colAlaborar amb exposicions d'altres
entitats:

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci
del Castell de Sant Carles durant l'any 2012?

Any 2004:
ColAlaboració amb el Badisches Landesmuseum de
Karlsruhe (Baden-Wurtemberg, Alemanya), en l'exposició
internacional Hannibal ad Portas. Match und Reichtum
Karthagos, la qual es va dur a terme entre els dies 24 de
setembre de 2004 i el 30 de gener de 2005. El Museu
Arqueològic d'Eivissa hi va participar amb quaranta-cinc peces
procedents del Puig des Molins.

- Gener: 2.502 visites
- Febrer: 1.983 visites
- Març: 2.828 visites
- Abril: 2.175 visites
- Maig: 4.516 visites
- Juny: 2.754 visites

Any 2005:
ColAlaboració amb l'exposició La romanització a les Illes
Balears, organitzada per la Fundació La Caixa, del 8 de
novembre de 2005 al 26 de febrer de 2006 a Palma. El Museu
Arqueològic d'Eivissa i Formentera va prestar dinou peces
(escultura, ceràmica i vidre, etc), autoritzat per OM Exped.
179/01/05.
Any 2006:
ColAlaboració amb l'Exposició La romanització a les Illes
Balears, organitzada per la Fundació La Caixa, del 24 de març
al 22 d'abril de 2006 al Centre el Roser de Ciutadella, Menorca.

Visites al Castell de Sant Carles 2013:
- Juliol: 3.582 visites
- Agost: 3.550 visites
- Setembre: 5.631 visites
- Octubre: 4.131 visites
- Novembre: 1.838 visites
- Desembre: 1.740 visites

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

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 924/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
han rebut els centres gestionats pel consorci del patrimoni
militar del port de Maó. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de
2013).
Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
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quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci
del Patrimoni Militar del Port de Maó durant l'any 2012?

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

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no
gestiona el Consorci del Patrimoni Militar del Port de Maó.
Ordre de Publicació
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació

V)
A la Pregunta RGE núm. 1495/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (II). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

S)
A la Pregunta RGE núm. 925/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants que
han rebut els centres gestionats pel consorci del museu Torrens
Lladó. (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer de 2013).
Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci
del Museu Torrens Lladó durant l'any 2012?

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
Salut durant l'any 2008?
Durant l'any 2008 els establiments d'oficina de farmàcia que
tenen una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al Servei de
Salut són 77.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Des de principis de 2012 fins al dia 5 de juny de 2012, data
de tancament del Museu Torrens Lladó, aquest va rebre un total
de 462 visites.

Ordre de Publicació
X)

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

A la Pregunta RGE núm. 1496/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (III). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

Ordre de Publicació
T)
A les preguntes RGE núm. 1074/13 i 1075/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
integració d'històries clíniques (I i II). (BOPIB núm. 87, de 22
de febrer de 2013).
La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social està
treballant per a la integració de les històries clíniques de
pacients del Servei Balear de Salut i de diverses clíniques i
entitats sanitàries privades? Per què vol la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social treballar la integració de les
històries clíniques de pacients del Servei Balear de Salut amb
històries clíniques de diverses clíniques i entitats sanitàries
privades?
Fonamentalment per millorar l'atenció als usuaris.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
Salut durant l'any 2009?
Durant l'any 2009 els establiments d'oficina de farmàcia que
tenen una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al Servei de
Salut són 65.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1497/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (IV). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

U)

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

A la Pregunta RGE núm. 1494/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (I). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

Durant l'any 2010 els establiments d'oficina de farmàcia que
tenen una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al Servei de
Salut són 68.

Ordre de Publicació

Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
Salut durant l'any 2007?
Durant l'any 2007 els establiments d'oficina de farmàcia que
tenen una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al Servei de
Salut són 78.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1498/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (V). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).
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El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

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

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1501/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (ViII). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

Durant l'any 2011 els establiments d'oficina de farmàcia que
tenen una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al Servei de
Salut són 72.

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

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

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1499/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (VI). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).
Quantes oficines de farmàcia de les Illes Balears tenen una
facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei Balear de
Salut durant l'any 2012?
Durant l'any 2012 els establiments d'oficina de farmàcia que
tenen una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al Servei de
Salut són 93.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 1500/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (VII). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei
Balear de Salut durant l'any 2007?
Durant l'any 2007 els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al
Servei de Salut són: PM 4, PM 17, PM 40, PM 46, PM 73, PM
88, PM 92, PM 202, PM 210, PM 231, PM 234, PM 236, PM
240, PM 257, PM 258, PM 261, PM 283, PM 284, PM 286, PM
292, PM 297, PM 303, PM 305, PM 311, PM 319, PM 320, PM
329, PM 337, PM 343, PM 348, PM 349, PM 350, PM 353, PM
355, PM 364, PM 365, PM 367, PM 368, PM 369, PM 370, PM
373, PM 378, PM 379, PM 380, PM 381, PM 382, PM 389, PM
394, PM 395, PM 396, PM 397, PM 399, PM 406, PM 407, PM
409, PM 410, PM 411, PM 420, PM 421, PM 422, PM 423, PM
426, PM 427, PM 434, PM 436, PM 439, PM 440, PM 441, PM
442, PM 443, PM 445, PM 446, PM 447, PM 448, PM 449, PM
450, PM 451 i PM 457.

Durant l'any 2008 els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al
Servei de Salut són: PM 4, PM 17, PM 40, PM 46, PM 73, PM
88, PM 92, PM 94, PM 202, PM 210, PM 231, PM 234, PM
236, PM 240, PM 257, PM 258, PM 261, PM 283, PM 284, PM
286, PM 292, PM 297, PM 303, PM 305, PM 311, PM 319, PM
320, PM 329, PM 337, PM 348, PM 349, PM 350, PM 353, PM
355, PM 364, PM 367, PM 368, PM 369, PM 370, PM 373, PM
378, PM 380, PM 381, PM 382, PM 389, PM 394, PM 395, PM
396, PM 397, PM 399, PM 406, PM 407, PM 409, PM 410, PM
411, PM 420, PM 421, PM 422, PM 423, PM 426, PM 427, PM
434, PM 436, PM 440, PM 441, PM 442, PM 443, PM 445, PM
446, PM 447, PM 448, PM 452, PM 455, PM 456, PM 458, PM
459 i PM 460.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 1502/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (IX). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).
Quines oficines de farmàcia de les Illes Balears han tingut
una facturació inferior a 200.000 euros per any al Servei
Balear de Salut durant l'any 2009?
Durant l'any 2009 els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al
Servei de Salut són: PM 17, PM 40, PM 46, PM 73, PM 88, PM
92, PM 202, PM 210, PM 231, PM 234, PM 236, PM 240, PM
258, PM 261, PM 283, PM 284, PM 286, PM 292, PM 297, PM
303, PM 305, PM 311, PM 319, PM 320, PM 329, PM 337, PM
348, PM 349, PM 350, PM 355, PM 368, PM 369, PM 370, PM
373, PM 378, PM 380, PM 381, PM 382, PM 389, PM 394, PM
395, PM 396, PM 397, PM 406, PM 409, PM 410, PM 411, PM
420, PM 421, PM 422, PM 423, PM 427, PM 434, PM 436, PM
441, PM 443, PM 445, PM 446, PM 448, PM 455, PM 456, PM
460, PM 461, PM 463 i PM 464.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1503/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (X). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1505/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (XII). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

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

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

Durant l'any 2010 els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al
Servei de Salut són: PM 4, PM 17, PM 40, PM 73, PM 81, PM
88, PM 92, PM 202, PM 210, PM 231, PM 234, PM 236, PM
240, PM 258, PM 261, PM 272, PM 283, PM 284, PM 292, PM
297, PM 303, PM 305, PM 311, PM 319, PM 329, PM 337, PM
348, PM 349, PM 350, PM 355, PM 368, PM 369, PM 370, PM
378, PM 380, PM 381, PM 382, PM 389, PM 394, PM 395, PM
396, PM 397, PM 399, PM 406, PM 409, PM 410, PM 411, PM
420, PM 421, PM 422, PM 423, PM 427, PM 434, PM 436, PM
440, PM 441, PM 442, PM 443, PM 445, PM 446, PM 448, PM
456, PM 460, PM 461, PM 464, PM 466, PM 467, PM 468 i
PM 469.

Durant l'any 2012 els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al
Servei de Salut són: PM 4, PM 11, PM 17, PM 32, PM 40, PM
73, PM 85, PM 88, PM 92, PM 202, PM 210, PM 231, PM 234,
PM 236, PM 240, PM 257, PM 258, PM 261, PM 265, PM 272,
PM 283, PM 284, PM 285, PM 286, PM 292, PM 297, PM 303,
PM 305, PM 311, PM 319, PM 320, PM 329, PM 337, PM 348,
PM 349, PM 350, PM 353, PM 355, PM 364, PM 368, PM 369,
PM 370, PM 378, PM 379, PM 380, PM 381, PM 382, PM 389,
PM 394, PM 395, PM 396, PM 397, PM 399, PM 406, PM 409,
PM 410, PM 411, PM 420, PM 421, PM 422, PM 423, PM 425,
PM 427, PM 433, PM 434, PM 436, PM 441, PM 442, PM 443,
PM 445, PM 446, PM 448,, PM 456, PM 460, PM 461, PM 463,
PM 466, PM 467, PM 471, PM 472, PM 473, PM 474, PM 475,
PM 476, PM 477, PM 478, PM 479, PM 480, PM 481, PM 482,
PM 483, PM 484 i PM 485.

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

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

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 1504/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a farmàcies amb
facturació inferior a 200.000 (XI). (BOPIB núm. 89, de 8 de
març de 2013).

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

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

A)

Durant l'any 2011 els establiments d'oficina de farmàcia que
han tingut una facturació (PVP) inferior a 200.000 euros al
Servei de Salut són: PM 4, PM 11, PM 17, PM 40, PM 73, PM
81, PM 88, PM 92, PM 202, PM 210, PM 231, PM 234, PM
236, PM 240, PM 257, PM 258, PM 261, PM 265, PM 272, PM
283, PM 284, PM 286, PM 292, PM 297, PM 303, PM 305, PM
311, PM 319, PM 320, PM 329, PM 337, PM 348, PM 349, PM
350, PM 355, PM 368, PM 369, PM 370, PM 378, PM 380, PM
381, PM 382, PM 389, PM 394, PM 395, PM 396, PM 397, PM
399, PM 406, PM 409, PM 410, PM 411, PM 420, PM 421, PM
422, PM 423, PM 427, PM 434, PM 436, PM 440, PM 441, PM
442, PM 443, PM 445, PM 446, PM 448, PM 456, PM 460, PM
463, PM 466, PM 467 i PM 469.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de maig de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut acordi la compareixença
urgent del Sr. Conseller de Salut, per tal d'informar sobre la
seva decisió en relació amb la devolució dels doblers de factures
cobrades per urgències.

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

RGE núm. 4965/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
sobre la seva decisió en relació amb la devolució dels doblers
de factures cobrades per urgències.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple RGE núm. 4755/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de maig de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Gabriel
Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a avanços
en el Pla d'ocupació (BOPIB núm. 98, de 10 de maig
d'enguany), per la pregunta RGE núm. 5004/13, relativa a
peticions del fiscal al cas Scala, publicada en aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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. 98, de 10 de maig de
2013.
- Pàg. 5375 i 5390. Compareixences, apartat A)
On diu: RGE núm. 3749/13).
Hi ha de dir: RGE núm. 3740/13).
- Pàg. 5385 i 5433. Informació, apartat B)
On diu: RGE núm. 8268/11.
Hi ha de dir: RGE núm. 8268/11.
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