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telemàtic de comunicació entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i les famílies.
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II.

O) RGE núm. 5994/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política educativa,
5693

I.

P) RGE núm. 5995/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política sanitària,
5694
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Q) RGE núm. 5996/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sanitària, II.
5694
R) RGE núm. 5997/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acomiadaments nuls.
5694
S) RGE núm. 5998/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
impositiva.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5759/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords amb
organitzacions sindicals (I).
5695
B) RGE núm. 5760/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords amb
organitzacions sindicals (II).
5695
C) RGE núm. 5761/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords amb
organitzacions sindicals (III).
5696
D) RGE núm. 5762/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acords amb
organitzacions sindicals (IV).
5696
E) RGE núm. 5815/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inici de la
investigació de la defunció del Sr. Alpha Pam.
5696
F) RGE núm. 5816/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesures per
facturació a urgències.
5696
G) RGE núm. 5817/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament del Sr.
Fernando Navarro.
5696
H) RGE núm. 5818/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol de
facturació a tercers.
5696
I) RGE núm. 5819/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressió als
treballadors d'admissió.
5697
J) RGE núm. 5820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressió al personal
sanitari de l'Hospital d'Inca.
5697
K) RGE núm. 5824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Consell Social de
la llengua catalana.
5697
L) RGE núm. 5826/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a un terç d'anglès a
les escoles.
5697
M) RGE núm. 5827/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fusió d'IBANAT
i Espais de Natura.
5697
N) RGE núm. 5851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a modificacions
als sistemes informàtics.
5697
O) RGE núm. 5906/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sanitària i turisme.
5698
P) RGE núm. 5907/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística.
5698
Q) RGE núm. 5908/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estat de
les platges.
5698
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R) RGE núm. 5909/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a caiguda
d'ingressos.
5698
S) RGE núm. 5910/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compensació
de la manca d'ingressos.
5698
T) RGE núm. 5911/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augmentar
ingressos.
5698
U) RGE núm. 5912/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumpció
de deute històric.
5699
V) RGE núm. 5913/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a recaptació
de l'Impost sobre la renda de les Persones Físiques.
5699
X) RGE núm. 5914/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prioritats
en el capítol d'inversions.
5699
Y) RGE núm. 5915/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
de les previsions de l'article 6.1.f) de la Llei 4/2011 (I).
5699
Z) RGE núm. 5916/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
de les previsions de l'article 6.1.f) de la Llei 4/2011 (II).
5699

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 5941/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a futur del iot Fortuna.

5699

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 5849/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a banderes blaves a les platges de les Illes Balears.

5700

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3773/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a aportacions a les
escoles 0-3.
5700
B) A la Pregunta RGE núm. 6786/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a compliment de la llei
de suport als emprenedors, 3.
5701
C) A la Pregunta RGE núm. 8076/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a convenis per al cuirs
2011-2012.
5701
D) A la Pregunta RGE núm. 816/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a alts càrrecs (II).

5701

E) A la Pregunta RGE núm. 1763/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (VII).
5701
F) A la Pregunta RGE núm. 1764/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (VIII).
5701
G) A la Pregunta RGE núm. 1765/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de personal
a l'Institut Balear de la Joventut (IX).
5702
H) A la Pregunta RGE núm. 1872/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nou Conservatori de
Maó (I).
5702
I) A la Pregunta RGE núm. 1874/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nou Conservatori de Maó
(III).
5702
J) A la Pregunta RGE núm. 1934/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments a
l'administració general de la CAIB.
5702
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K) A la Pregunta RGE núm. 1939/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadaments
al Consorci d'Informàtica Local.
5702
L) A la Pregunta RGE núm. 2020/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a reunions amb ADESMA.
5703

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 5850/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, per tal de
donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2017/12, relativa a prescripció infermera.
5703

3.17. INFORMACIÓ
A) Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta escrita per a la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE
núm. 1170/13.
5703

4. INFORMACIONS
A) Fixació del calendari per als propers períodes de sessions de la legislatura present.

5704
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPELALACIONS

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
5 de juny de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 5372/13, relativa a política del Govern en matèria
ferroviària, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de les
Illes Balears que continuï mantenint les reunions amb els
ajuntaments relacionats amb el corredor ferroviari ManacorArtà per tractar sobre la seva situació."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 8268/12,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política d'ocupació.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, Joana M. Camps
i Bosch.
Intervingueren en torns de rèplica el Sr. David Abril i la Sra.
Joana M. Camps.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, 4 de juny de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 568/12, relativa a acord per a la
concertació en matèria d'ocupació a les Illes Balears, amb
l'esmenta RGE núm. 5753/13, del Grup Parlamentari Popular,
i quedà aprovada la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5539/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Conservatori Superior de Música. (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.

RESOLUCIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla d'ocupació 2013-2017, elaborat des
de la concertació amb els agents econòmics i socials de les Illes
Balears."
A la seu del Parlament, 4 de juny de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5527/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actes de commemoració del
naixement de fra Juníper Serra. (BOPIB núm. 100, de 24 de
maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5532/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa Alter. (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5524/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a concurs públic relatiu al port i
a les escoles de vela a Calanova. (BOPIB núm. 100, de 24 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 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5534/13, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a protecció de la praderia de posidònia. (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5719/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a zones humides al Pla hidrològic
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 101, de 31 de maig de 2013).

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

D)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5537/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a LOMQE i fracàs escolar.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5541/13, de
l'Hble. Sra. Diputada esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a LOMQE i religió catòlica.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

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

E)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny 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 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5525/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'acció 2013. (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny 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 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5530/13, de
l'Hble. Sra. Diputada maría José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Consell Sectorial d'Assumptes
Socials. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5526/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a associació educativa per a la
innovació en el manteniment industrial. (BOPIB núm. 100, de
24 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 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5531/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni amb l'Obra Social La
Caixa. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5528/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Decret de simplificació
documental. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Salut.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5529/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de reciclatge i formació
lingüística. (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5542/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a salut pública. (BOPIB núm.
100, de 24 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 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

P)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5533/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre el dèficit. (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
T)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny 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 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5543/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a decret de llengües. (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

Q)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5162/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a consens amb la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).
La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5183/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a objectius aconseguits.
(BOPIB núm. 99, de 17 de maig de 2013).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Moció RGE núm.
5372/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del
Govern en matèria ferroviària.(BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 5536/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a responsabilitats polítiques.
(BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013).

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4992/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació
d'una comissió no permanent d'investigació. (BOPIB núm. 99,
de 17 de maig de 2013).
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La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
Aprovació de l'informe sobre el compliment del pressupost
del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2012.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de maig de 2013, fou aprovat per assentiment l'informe
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de maig de 2013, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 568/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acord per a la concertació en matèria d'ocupació a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 5540/13.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de maig de 2013, decaigué la pregunta esmentada, de la
diputada Hble. Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a acomiadaments nuls (BOPIB núm. 100, de
24 de maig d'enguany), a causa de l'absència d'aquesta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2013, aprovà les
Resolucions relatives a l'escrit RGE núm. 4811/13, de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, sobre l'Informe
85/13, del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2011.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat
del contingut de l’Informe 85/2013 del Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2011, tramès per la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears, i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les
recomanacions que s’hi contenen.
2. El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat
del contingut de l’Informe 85/2013, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, relatiu al Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a
l’exercici 2011, i insta el Govern a complir les recomanacions
que s’hi contenen.
3. El Parlament de les Illes Balears rebutja que, tal i com
constata l’Informe de la Sindicatura de Comptes, es concedissin
subvencions de forma directa sense lliure concurrència, per part
de l’anterior govern i dies després d’haver perdut les eleccions,
a entitats i associacions clarament vinculades ideològicament als
partits que formaven part d’aquell govern, i màxim quan aquell
mateix govern ja no pagava els proveïdors ni les entitats de
caràcter social (discapacitats, malalts de càncer, etc.).
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4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions que siguin necessàries per
tal d’aclarir, si n’és el cas, les irregularitats reflectides a
l’Informe 8572013, de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, relatiu al Compte General de la comunitat autònoma de
les Illes Balears corresponent a l’exercici 2011."
A la seu del Parlament, a 28 de maig de 2013.
La secretària de la comissió:
María Virtudes Marí i Ferrer.
El president de la comissió:
Xico Tarrés i Marí.
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RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a modificar el marc normatiu perquè el descompte del
50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu
total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs
inclosos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar davant al Govern de l'Estat el descompte
del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu
total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs
inclosos."
A la seu del Parlament, 4 de juny de 2013.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de maig de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 3965/13, relativa a
rebuig a la possible modificació de la Llei de seguretat aèria,
amb l'esmena RGE núm. 5978/13, del Grup Parlamentari
Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)

A)

"1. El Parlament de les Illes rebutja la modificació de la Llei
20/2003, de 7 de juliol, de seguretat aèria, per la qual es crea
una nova taxa de seguretat aèria.

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3665/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a desmantellament del Servei de mediadors culturals a
atenció primària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 95, de 19
d'abril de 2013).

2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que reiteri de manera enèrgica al Govern
d'Espanya la retirada de l'esmena núm. 179 de la Llei
d'Ordenació dels Transports Terrestre per la qual s’incorpora
una nova disposició final i es crea una nova taxa de seguretat
aèria, o d'excepcionar es insularitats de l'aplicació de
l'esmentada taxa de seguretat aèria.

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

3. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que reiteri la solAlicitud feta al Govern d’Espanya
relativa a l’ampliació de les bonificacions de taxes en temporada
baixa."

A la seu del Parlament, 4 de juny de 2013.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de maig de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 5165/13, relativa a
aplicació del 50% del descompte al preu final del bitllet, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de maig de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3734/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament de la taxa per a la targeta sanitària
individual de les persones sense recursos. (BOPIB núm. 95, de
19 d'abril de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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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 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4499/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a tren de Llevant. (BOPIB
núm. 98, de 10 de maig de 2013).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de maig de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4714/13, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a dragatge del port de Maó i
el Conveni de Londres. (BOPIB núm. 99, de 17 de maig de
2013).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Economia, sobre les línies
polítiques per a la resta de legislatura de la Conselleria
d'Economia i sobre les directrius generals de l'acció de govern
que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat
d'acord amb el programa polític del Govern (RGE núm.
4612/13 i 4649/13).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de maig de 2013, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat,
qui, acompanyat de la cap de Gabinet, del cap de Premsa, de les
directores generals d'Economia i Estadística i de Comerç i
Empresa i dels directors generals d'Indústria i Energia, de
Treball i Salut Laboral i d'Innovació i Desenvolupament
Tecnològic, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Ordre de Publicació
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 de maig de 2013, rebutjà el Punt 4 de la
Proposició no de llei RGE núm. 3965/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rebuig de la possible modificació de la Llei
de seguretat aèria. (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril de 2013).

B)
Compareixença del Sr. Alejandro Forcades i Juan,
promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de 2013, tengué
lloc la compareixença del Sr. Alejandro Forcades i Juan en
relació a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació
en l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces
polítiques representades, així com la d'entitats i de persones
expertes que es considerin convenients.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Margalida Durán i Cladera.

C)
Compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis
Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, sobre les línies polítiques per a la resta de legislatura
de la Conselleria de Família i Serveis Socials i sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en
les seves àrees de responsabilitat d'acord amb el programa
polític del Govern (RGE núm. 4611/13 i 4647/13).
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2013, tengué lloc la compareixença de la Sra. Consellera de
Família i Serveis Socials, qui, acompanyada del director general
de Serveis Socials, de la directora general de Família i Menors,
del gerent del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials, del secretari general tècnic de la Conselleria, de
la directora de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, de la
responsable de Comunicació i de la cap de Gabinet, informà
sobre el tema indicat.

Ordre de Publicació
C)
Retirada dels punts 1, 2, 3 i 5 de la Proposició no de llei
RGE núm. 3965/13, relativa a rebuig de la possible
modificació de la Llei de seguretat aèria.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de maig de 2013, foren retirats els
punts 1, 2, 3 i 5 de la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i publicada al
BOPIB núm. 100, de 24 de maig d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

D)

Retirada de l'escrit RGE núm. 4623/13, de solAlicitud de
compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat.

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 de maig de 2013, fou retirat l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el
qual se solAlicitava la compareixença del conseller d'Economia
i Competitivitat per tal d'informar sobre les prioritats que es
marca el nou conseller en relació amb les polítiques que aplicarà
la seva conselleria.

Debat de l'escrit RGE núm. 3366/13, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre la Memòria anual i la
liquidació del pressupost d'aquesta sindicatura corresponent
a l'exercici 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2013, va tenir lloc
el debat sobre l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Debat de l'escrit RGE núm. 3876/13, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, sobre els informes 81 82, 83 i
84/13, dels comptes generals dels consells insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, respectivament,
corresponents a l'exercici 2010.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2013, va tenir lloc
el debat sobre l'escrit esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:

Ordre de Publicació
E)

Retirada de l'escrit RGE núm. 4620/13, de solAlicitud de
compareixença de la consellera de Família i Serveis Socials.
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de maig de
2013, fou retirat l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicitava la
compareixença de la consellera de Família i Serveis Socials per
tal d'informar sobre les prioritats que es marca la nova
consellera en relació amb les polítiques que aplicarà la seva
conselleria.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2013, d'acord amb els articles 87.2 de la
Constitució Espanyola, 50.2 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, i 185 i 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 5919/13, del Grup Parlamentari Socialista,
d'ampliació dels límits del Parc Natural Marítimoterrestre de
l'arxipèlag de Cabrera.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
Conformement amb l'establert als articles 87.2 de la
Constitució, 50.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
i 185 i 130 i següents del Reglament del Parlament, el Grup
Parlamentari Socialista presenta per a la seva tramesa al
Congrés de Diputats, si escau, la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI D'AMPLIACIÓ DELS LÍMITS
DEL PARC MARÍTIMOTERRESTRE DE
L'ARXIPÈLAG DE CABRERA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L'arxipèlag de Cabrera i el seu entorn immediat van ser
declarats Parc Nacional Marítimoterrestre per la Llei 14/1991,
de 29 d'abril, a proposta i per acord unànime del Parlament dels
Illes Balears.
A l'exposició de motius de l'esmentada llei s'assenyala que
"els estudis realitzats sobre el medi físic, fauna, flora i
comunitats biològiques de l'arxipèlag de Cabrera han posat de
manifest les qualitats geogràfiques i ecològiques de la zona i,
per tant, la necessitat de la seva conservació. L'arxipèlag és, en
conseqüència, un ecosistema de notable interès, tant per la seva
situació d'escassa alteració, com per les seves possibilitats
d'estudi i investigació".
La declaració de Parc Nacional Marítimoterrestre es va
recolzar a l'article 45 de la Constitució Espanyola i a l'article 12
de la Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais
naturals i de la Flora i Fauna silvestres.
II
La Constitució Espanyola de 1978 estableix en el seu article
45 que tots tenen dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al
desenvolupament de la persona, així com el deure de
conservar-ho i que els poders públics vetllaran per la utilització
racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir
i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi
ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat colAlectiva.

AI mateix temps, la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
estableix a l'article 30 que la comunitat autònoma té la
competència exclusiva en les següents matèries, "Protecció del
medi ambient, ecologia i espais naturals protegits, sense
perjudici de la legislació bàsica de l'Estat. Normes addicionals
de protecció del medi ambient" (apartat 46). La Llei 5/2007, de
3 d'abril, de la xarxa de1parcs nacionals, atribueix a les
comunitats autònomes la gestió i l'organització dels parcs
nacionals en el territori en els quals es trobin situats.
La Llei 14/1991, de 29 d'abril, de Creació del Parc Nacional
Marítimoterrestre de Cabrera, va declarar l'arxipèlag de
Cabrera, al costat de les aigües i fons marins que l'envolten,
com a Parc Nacional Marítimoterrestre de la Xarxa Estatal,
conforme a l'article 22.3 de la Llei 4/1989, de Conservació dels
Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestre.
És de destacar la Llei 41/2010, de 29 de desembre, de
protecció del medi marí, transposició de la Directiva Marc sobre
Estratègia Marina 2008/56/CE, ja que aquesta llei té el seu
fonament a donar compliment al principal objectiu de la
directiva citada, que és aconseguir el "Bon Estat
Mediambiental" a través de l'aplicació de mesures de protecció
especial i completant al seu torn la "Xarxa d'Àrees Marines
Protegides d'Espanya". La zona de protecció ha quedat
reflectida en l'estratègia marina espanyola per a la demarcació
marina llevantinobalear, com a àrea d'alt interès de conservació.
La Llei 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural
i Biodiversitat, trasllada en els seus annexos hàbitats i espècies
contemplades en la Directiva 92/43/CEE d'Hàbitats, per a la
conservació dels quals és necessari, entre altres mesures,
establir la protecció (transposició de directives europees de
conservació), dels hàbitats establerts per aquesta directiva. A la
zona de protecció està principalment representat l'hàbitat tipus
1170-Esculls en forma de substrats rocosos i concentracions
biogèniques. L'escarpament d'Emile Baudot representa una zona
d'importància per a cetacis i altres espècies pelàgiques i de
profunditat, augmentant la biodiversitat de la zona proposada.
La Llei 5/2007, de 3 d'abril, de la xarxa de parcs nacionals,
té com a objectiu incrementar la representació dels diferents
ecosistemes, hàbitats i comunitats biològiques dins de la xarxa
existent, promovent l'ampliació o la creació de noves zones
protegides. En el seu apartat dedicat a la mar, esmenta 14
sistemes naturals que han d'estar representats. Onze d'ells han
estat documentats a les zones limítrofes als actuals límits del
Parc:
Fons detrítics i sedimentaris.
Bancs de coralls profunds.
Fons de Màerl.
Comunitats coralígenes.
Àrees pelàgiques de pas, reproducció o presència habitual de
cetacis o grans peixos migradors.
Comunitats singulars de grans filtradors:
Esponges, ascidies i briozoos.
Comunitats d'algues fotòfiles o laminarials.
Comunitats de substrat dur amb poblaments algares fotòfiles
o esciàfiles.
Veriles i escarpes de pendent pronunciada.
Baixos rocosos.
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El Conveni de Barcelona per a la protecció del medi marí i
la regió costanera de la mar Mediterrània estableix la necessitat
de crear àrees protegides per a la conservació d'espècies i
hàbitats d'importància per a la conservació de la Mediterrània,
per la qual cosa la present llei compleix amb dit objectiu.
Finalment, el Reglament (CE) núm. 1967/2006, relatiu a les
mesures de gestió per a l'explotació sostenible dels recursos
pesquers a la mar Mediterrània, destaca la importància de la
conservació dels recursos pesquers mediterranis i considera
"hàbitats protegits" el coralAlígen, maërl, i les prades de
fanerògames marines, hàbitats tots ells inclosos en l'àmbit
territorial del parc i en zones limítrofes.
III
El Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera, composat
per 19 illes i illots, cobreix una superfície de 10.021 hectàrees,
de les quals 8.703 hectàrees són marines. Aquest espai ha estat
també declarat zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)
i Lloc d'Interès Comunitari (LIC).
L'any 2007, l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat
Ambiental del Govern de les Illes Balears va signar un conveni
de colAlaboració amb l'organització Oceana per estudiar els fons
marins al nord, est i sud de l'arxipèlag de Cabrera, incloent tant
aigües del Parc Nacional Marítimoterrestre, com les zones
marines limítrofes fora de les àrees protegides, amb l'objectiu de
considerar la possible ampliació de la zona marítima del Parc
Nacional. Les conclusions del citat estudi bionòmic són:
a) La necessitat d'augmentar l'àrea protegida incloent, com
a mínim, la zona est, Fort d'en Moreu, limítrof a l'arxipèlag de
Cabrera, on es va trobar la major diversitat d'hàbitats i espècies.
b) La urgència a protegir els hàbitats marins més importants
i vulnerables, com a boscos de laminàries, maërl, fons
coralAlígens, etc., així com hàbitats essencials i sensibles, com
els camps de nius de centracàntids o els de ofiures.
c) L'establiment de plans de recuperació per als hàbitats i
espècies amenaçades.
d) La prohibició de l'arrossegament de fons en àrees
protegides i sobre hàbitats vulnerables.
e) La inclusió de fons batials i abissals en els futurs plans de
conservació.
f) El seguiment de l'impacte d'espècies invasores.
Basada en aquestes conclusions, aquesta llei estableix
l'ampliació dels límits del Parc Nacional Marítimoterrestre de
Cabrera, d'acord amb la planimetria que figura a l'Annex I,
entenent que aquesta és la figura que millor protegeix les zones
de major valor ecològic de l'àmbit proposat i que avui en dia
queden fora del parc.
Els fons que es troben a l'est de l'àrea protegida són els que
mostren major diversitat d'ecosistemes, hàbitats i espècies, així
com gran interès biològic i vulnerabilitat. Els fons coralAlígens,
el maërl i els boscos de laminàries, han de ser objecte prioritari
de conservació.
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Desenes d'espècies protegides per normativa nacional i
internacional (Llei 42/2007, Reial Decret 139/2011, de 4 de
febrer, per al desenvolupament del Llistat d'espècies silvestres
en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies
amenaçades, Convenis de Barcelona i Berna i la pròpia
Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992,
relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la
flora silvestre) es troben en aquestes aigües. Aquestes
normatives requereixen la designació de zones especials de
conservació per Caretta i Tursiops truncatus, mesures de gestió
per a la conservació d'espècies amenaçades com l'eriçó
Centrostephanus longispinus, les esponges Axinella polypoides,
Spongia agaricina i Tethya sp., el molAlusc Charonia lampas,
l'alga marró Laminaria rodriguez, etc., així com l'establiment
de mesures de gestió per a l'explotació d'espècies com Palinurus
elephas o Scylarides latus, entre d'altres.
També hi són presents nombroses espècies llistades com a
prioritàries per la Comissió General de Pesca del Mediterrani i
per les quals han d'establir-se mesures de gestió per a la seva
conservació.
A la zona nord, els fons entre els límits actuals del Parc
Nacional Marítimoterrestre de Cabrera i la Reserva Marina de
Migjorn estan fortament deteriorats i el maërl existent es troba
molt fragmentat, no obstant això existeixen alguns hàbitats
essencials com els camps de nius de centracàntids, que han de
protegir-se.
Així mateix cal assenyalar l'existència, a l'oest de la zona
protegida per la reserva, d'esculls de madrèpores, així com la
important presència de porífers de gran grandària i gorgònies
blanques.
Finalment, a la zona sud és on comença el talús que s'estén
fins al gran escarpament d'Emile Baudot, que s'inclou a la
proposta de protecció per contenir fons batials i abissals.
IV
Finalment, i pel que fa al procés de modificació dels límits
del Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera, tal com
estableix l'article 87 de la Constitució Espanyola de 1978, les
assemblees legislatives de les comunitats autònomes podran
transmetre a la Mesa del Congrés una proposició de llei.
Al mateix temps, la Llei 5/2007, de 3 d'abril, de la xarxa de
parcs nacionals, estableix a l'article 14 el "Procediment de
modificació dels límits dels parcs nacionals.
2. Excepcionalment, per acord del Consell de Ministres, a
proposta de Medi Ambient o a iniciativa de la comunitat
autònoma corresponent, podran incorporar-se a un parc nacional
terrenys que hi confrontin, de similars característiques o els
valors dels quals resultin complementaris amb els d'aquell, quan
concorri alguna de les següents circumstàncies:
a) Que siguin de titularitat de l'Estat o de les comunitats
autònomes.
b) Que siguin incorporats al patrimoni públic per al millor
compliment de les finalitats de la present llei.
c) Que siguin aportats pels seus propietaris per a l'assoliment
d'aquestes finalitats."
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D'acord amb l'establert a l'article 14.2, la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a través del seu parlament, pot
proposar la incorporació, al Parc Nacional Marítimoterrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera, de terrenys que hi confrontin, de
similars característiques o els valors dels quals resultin
complementaris amb els d'aquell, ja que les aigües i els fons
limítrofs l'ampliació dels quals es proposa són de titularitat de
l'Estat o de les comunitats autònomes, i que en el nostre cas es
tracta tant d'aigües interiors com d'aigües compreses en el límit
de la mar territorial.
En aquest sentit, ha d'entendre's que, on la llei es refereix a
terrenys, es refereixi també a espais marítims confrontants i als
seus fons limítrofs, ja que el parc de Cabrera comprèn tots els
terrenys de què l'arxipèlag disposa, sent la seva ampliació
únicament possible en espais marins.
Solament 3 dels 14 parcs nacionals contenen zona marina
protegida. Per tant, l'ampliació del Parc Nacional als fons
limítrofs ajudaria a esmenar aquesta deficiència, milloraria la
representativitat dels sistemes naturals marins establerts en el
punt segon de l'Annex de la Llei 5/2007, ja que 9 dels 13 que es
relacionen es troben a la zona proposada, i equilibraria així la
protecció marina enfront de la terrestre a l'actual xarxa de parcs,
a més de donar compliment a la Llei 5/2007.

d'aquesta llei, en el termini improrrogable de tres mesos a
explicar des del'entrada en vigor de la present llei.
Disposició final segona
Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Boletín Oficial del Estado.
ANNEX I
Coordenades d'ampliació del Parc Nacional
Marítimoterrestre de Cabrera
Coordenades actuals del parc en el sistema WGS84
A
B
C
D
E

39/13,449'N
39/13,449'N
39/06,514'N
39/06,514'N
39/10,020'N

2/57,847'E
3/59,961'E
2/59,961'E
2/53,480'E
2/53,480'E

Noves Coordenades del parc en el sistema WGS84
39/51,416'N
39/13,449'N
39/13,449'N
39/05,906'N
38/54,457'N
38/54,457'N

2/51,416'E
2/57,847'E
3/07,849'E
3/13,804'E
2/58,722'E
2/51,443'E

Article 1
Modificació de l'article 2 de la Llei 14/1991, de 29 d'abril,
de creació del Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera

A
B
C
D
E
F

Es modifica l'article 2 de la Llei 14/1991, de 29 d'abril, de
creació del Parc Nacional Marítimoterrestre de Cabrera, que
queda redactat de la forma següent:

Palma, 29 de maig de 2013.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

"Article 2
Àmbit territorial
El Parc Nacional de Cabrera comprèn l'arxipèlag
d'aquest nom i el seu entorn marítim, definit per la totalitat
de la superfície terrestre, marítima i submarina compresa
entre els següents punts geogràfics (en sistema WGS84):
A
B
C
D
E
F

39/51,416'N
39/13,449'N
39/13,449'N
39/05,906'N
38/54,457'N
38/54,457'N

2/51,416'E
2/57,847'E
3/07,849'E
3/13,804'E
2/58,722'E
2/51,443'E"

Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s'oposin al disposat en la present llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final primera
En exercici de les competències de la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de conservació de la naturalesa
i de la gestió i l'organització del Parc Nacional
Marítimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, aquesta adaptarà
el Pla rector d'ús i gestió del Parc Nacional Marítimoterrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera, a l'àmbit territorial fixat per l'article únic

Per veure la proposta d'ampliació del Parc Nacional
Maritimoterrestre de Cabrera, clicau aquí
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d'aquesta norma institucional bàsica, té encara algunes
mancances que s'haurien de corregir, a mesura que es fan
evidents.
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 5920/13, del Grup Parlamentari Socialista, de
modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
Conformement amb l'establert als articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 5/2010, DE 16 DE JUNY, DEL CONSELL
CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La nostra arquitectura institucional nascuda a partir de la
Constitució de 1978 i completada amb l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i amb les successives reformes

A diferencia del que fa la Constitució, que crea i regula el
Tribunal Constitucional com a òrgan de garantia constitucional,
el nostre Estatut d'Autonomia no crea cap òrgan de garanties
estatutàries per a la defensa jurídica de les normes que s'hi
contenen, de manera que qualsevol norma amb rang de llei que
vulneri o atempti contra les previsions estatutàries no té cap més
defensa que les previstes per la defensa constitucional: recursos
d'inconstitucionalitat o qüestions de constitucionalitat, davant el
Tribunal Constitucional.
Ara bé, la legitimació per a la formulació d'aquests recursos
és únicament l'establerta a la mateixa Constitució (article 162)
i és molt restrictiva, perquè l'any 1978, en què fou elaborada i
aprovada, les comunitats autònomes encara no existien i, en
conseqüència, no va preveure cap legitimació per permetre a les
minories parlamentàries de les respectives comunitats
autònomes disposar de la possibilitat de dirigir-se al Tribunal
Constitucional ni a cap altre òrgan amb competència per a la
defensa del respectiu Estatut d'Autonomia, quan una norma amb
rang de llei autonòmica vulnera les seves previsions.
A les Illes Balears aquesta mancança s'ha fet molt palesa i
és necessari palAliar-la d'alguna manera, atès que va en contra de
la mateixa democràcia, no només pel fet que la defensa i la
garantia de les normes estatutàries no estan encomanades a cap
òrgan específic, sinó que la qüestió s'agreuja pel fet que el grups
parlamentaris minoritaris no tenen cap instrument de defensa de
la legalitat estatutària i constitucional, i ni tan sols els és permès
solAlicitar dictamen del Consell Consultiu, que és el superior
òrgan de consulta de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en cas que pensin que una llei, un decret llei, un decret legislatiu
o un acte parlamentari contravé l'Estatut d'Autonomia o la
Constitució.
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Així les coses, resulta imprescindible arbitrar algun sistema
de resposta directa de defensa i garantia de l'Estatut d'Autonomia
i de la Constitució, i posar-lo a l'abast dels diputats i les
diputades del Parlament de les Illes Balears.
Conscients que la creació d'un òrgan de garanties estatutàries
requereix la modificació de l'Estatut d'Autonomia i, per tant, un
procediment de molta complexitat, proposam establir, com a
mínim, mesures que facilitin instruments de reacció als grups
parlamentaris per a la defensa i la garantia de les previsions
estatutàries, instrumentada a través de la legitimació d'aquests
per solAlicitar dictamen del Consell Consultiu.
Per això, es proposa la modificació de les lletres a) i f) de
l'article 19 i de la lletra b) de l'article 21 de la Llei 5/2010, de 16
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, com també
l'addició d'una nova lletra (la e) a l'article 21 del mateix text
legal, en el sentit següent.

En el supòsit de la lletra a) de l'article 19, quan es
demani dictamen sobre un decret llei aprovat pel govern i
pendent de validació, el termini per solAlicitar el dictamen
serà de 5 dies hàbils des de la seva publicació, i el Consell
Consultiu haurà d'emetre el dictamen en el termini de deu
dies hàbils."
6. El punt 1 de l'article 25 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, queda modificat en el
sentit que s'indica a continuació:
"1. A la petició de consulta s'hi ha d'adjuntar tota la
documentació corresponent a la qüestió plantejada. En els
casos en què la petició de consulta provengui d'un grup
parlamentari, aquesta s'haurà de formular raonadament, amb
indicació dels preceptes que es consideren contraris a la
Constitució o a l'Estatut d'Autonomia, com també dels
preceptes d'aquestes normes que es consideren vulnerats. "

Article únic

Disposició final

1. La lletra a) de l'article 19 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, queda modificada en el
sentit que s'indica a continuació:

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

"a) Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i
aprovació del Parlament de les Illes Balears i decrets llei
aprovats pel Govern, sotmesos a validació."
2. La lletra f) de l'article 19 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, queda modificada en el
sentit que s'indica a continuació:
"f) Qualsevol altre assumpte quan l'especial transcendència
del qual ho requereixi a judici del president o la presidenta de
les Illes Balears o dels presidents o les presidentes dels
consells insulars en els casos a què fa referència l'article 21.d
d'aquesta llei, o dels grups parlamentaris en els casos a què
fa referència l'article 21.e d'aquesta llei."
3. La lletra b) de l'article 21 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, queda modificada en el
sentit que s'indica a continuació:
"b) El Parlament de les Illes Balears, d'acord amb allò que
disposa el seu Reglament, i els grups parlamentaris, en els
supòsits previstos, respectivament, en els apartats 1 i 3 de
l'article 18, així com en el de les lletres a) i b) de l'article 19."
4. S'afegeix una lletra, la e), a l'article 21 de la Llei 5/2010, de 16
de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, amb la
redacció que s'indica a continuació:
"e) Amb caràcter facultatiu, els grups parlamentaris, quan es
tracti d'assumptes de rellevància notòria o decisions sense
valor de llei adoptats pels òrgans del Parlament de les Illes
Balears."
5. El punt 2 de l'article 24 de la Llei 5/2010, de 16 de juny, del
Consell Consultiu de les Illes Balears, queda modificat en el
sentit que s'indica a continuació:
"2. En els supòsits dels números 1, 5, 6, 7 i 8 de l'article 18,
i de les lletres b), d), e) i f) de l'article 19, el termini és de
quaranta dies hàbils.

Palma, 30 de maig de 2013.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
Del Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'informe de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears del Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2011 (Mesa de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts de 28 de maig de 2013).
Del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'informe de la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears del Compte
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears
corresponent a l'exercici 2011 (Mesa de la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts de 28 de maig de 2013).
Palma, a 28 de maig de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3.9. MOCIONS

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Ordre de Publicació

A)
D'acord amb el que preveu l'article 180 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la proposta de resolució següent, com a conseqüència
del debat de l'informe de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2011.
El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 85/2013 del Compte General de la
comunitat autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici
2011, tramès per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears
i insta el Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions
que conté.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

RGE núm. 5936/13, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 8268/12, relativa a política
d'ocupació. (Mesa de 5 de juny de 2013).
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 8268/12,
relativa a política d'ocupació, la moció següent.
Accions contra l'atur, la pobresa i la precarietat.

A la Mesa de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 180 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta la proposta de resolució següent, com a conseqüència
del debat de l'informe de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears del Compte General de la comunitat autònoma de les
Illes Balears corresponent a l'exercici 2011.
1. El Parlament de les Illes Balears es dóna per assabentat del
contingut de l'Informe 85/2013 de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, relatiu al Compte General de la comunitat
autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2011, i
insta el Govern de les Illes Balears a atendre les recomanacions
que s'hi contenen.
2. El Parlament de les Illes Balears rebutja que, tal i com
constata l'informe de la Sindicatura de Comptes, es concedissin
subvencions de forma directa sense lliure concurrència per part
de l'anterior govern dies després d'haver perdut les eleccions, a
entitats i associacions clarament vinculades ideològicament als
partits que formaven part d'aquell govern, màxim quan aquell
mateix govern ja no pagava els proveïdors ni les entitats de
caràcter social (discapacitats, malalts de càncer, etc.).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions que siguin necessàries per tal
d'aclarir, si n'és el cas, les irregularitats reflectides per l'Informe
85/2013, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
relatiu al Compte General de la comunitat autònoma de les Illes
Balears corresponent a l'exercici 2011.
Palma, 28 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a concertar
amb els agents socials un pla de xoc contra l’atur i la pobresa
que contengui objectius específics de reducció de les taxes
d’atur i accions concretes avaluables per assolir aquests
objectius.
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a recuperar
el SOIB com a eina fonamental, en el marc de les competències
pròpies en matèria d’ocupació, per desplegar totes les accions
necessàries per reduir de manera efectiva les taxes d’atur.
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a dedicar
íntegrament el diferencial de dèficit positiu fruit de les
negociacions de l’Estat a finançar accions concretes de lluita
contra l’atur i la pobresa, tot garantint la percepció de la Renda
Mínima d’Inserció a tota ciutadana o ciutadà de les nostres illes
sense cap ingrés.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a crear una
Mesa per a la desestacionalització formada pels diferents
departaments del Govern i els agents socials i econòmics que en
el termini màxim de sis mesos elabori un pla de xoc contra
l’estacionalització que contempli la millora del producte turístic
lligada a l’ocupació de qualitat.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a desplegar
un pla específic d’Ocupació Jove amb accions concretes i
objectius quantificables que a més de frenar l’emigració i
l’exclusió social dels joves, generi oportunitats i emprenedoria
mitjançant la colAlaboració públicoprivada en sectors estratègics
com la rehabilitació eficient, les noves tecnologies, la indústria
cultural, l’economia social i l’economia verda.
Palma, a 30 de maig de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 5755/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissions mixtes (I). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5756/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissions mixtes (II). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5757/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissions mixtes (III). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5758/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comissions mixtes (IV). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5806/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agenda
oficial del president. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5814/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a persones
sense targeta sanitària. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5825/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
coneixement del català i del castellà. (Mesa de 5 de juny de
2013).
RGE núm. 5879/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes
destinades a la renovació d'instalAlacions elèctriques. (Mesa de
5 de juny de 2013).
RGE núm. 5880/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagament dels expedients plurianuals de l'IBISEC. (Mesa de 5
de juny de 2013).
RGE núm. 5881/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagar
als malalts que han hagut d'avançar el cost dels bitllets. (Mesa
de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5882/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (I). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5883/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (II). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5884/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (III). (Mesa de 5 de juny de 2013).

RGE núm. 5885/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (IV). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5886/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de manutenció (I).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5887/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de manutenció (II).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5888/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de manutenció (III).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5889/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de manutenció (IV).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5890/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de pernocta (I). (Mesa
de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5891/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de pernocta (II).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5892/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de pernocta (III).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5893/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagaments pendents a malalts per dietes de pernocta (IV).
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5894/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes incorporats tardanament al curs 2012-2013. (Mesa de
5 de juny de 2013).
RGE núm. 5895/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
alumnes estrangers que han abandonat a data 31 de maig de
2013. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5896/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a obres
al Museu de Mallorca. (Mesa de 5 de juny de 2013).
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RGE núm. 5897/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
previsions d'ingressos per a 2013 per cadascun dels imposts
propis. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5898/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
càlculs de recaptació per a l'any 2013. (Mesa de 5 de juny de
2013).
RGE núm. 5899/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanisme de pagament a proveïdors (I). (Mesa de 5 de juny de
2013).
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissions mixtes (II)
Quantes vegades s'han reunit les comissions mixtes EstatComunitat Autònoma que s'han constituït durant la present
legislatura?
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 5900/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanisme de pagament a proveïdors (II). (Mesa de 5 de juny
de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 5901/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mecanisme de pagament a proveïdors (III). (Mesa de 5 de juny
de 2013).
RGE núm. 5902/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons de contingència (I). (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5903/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons de contingència (II). (Mesa de 5 de juny de 2013).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comissions mixtes (III)
Quantes vegades s'ha reunit la comissió mixta EstatComunitat Autònoma per fer efectiu el conveni de carreteres?
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 5904/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fons de contingència (III). (Mesa de 5 de juny de 2013).
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissions mixtes (IV)
A quins acords s'ha arribat a la comissió mixta EstatComunitat Autònoma en referència al conveni de carreteres?
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Comissions mixtes (I)
Quines són les comissions mixtes Estat-Comunitat
Autònoma que s'han constituït durant la present legislatura?
Palma, a 21 de maig de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

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

15/02/2011)? Si n'és el cas, adjuntau relació de beneficiaris i
estat de l'expedient.

Quina ha estat durant la seva estada a Madrid el passat 27 de
maig de 2013?

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

Palma, a 28 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.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Persones sense targeta sanitària
A quantes persones sense targeta sanitària per trobar-se en
situació d'irregularitat administrativa els varen assignar un metge
de família, un pic diagnosticada una malaltia crònica o
infecciosa? Se solAliciten les dades des de dia 1 de setembre de
2012 fins dia 10 de maig de 2012.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagament dels expedients plurianuals de l'IBISEC
En relació amb l'autorització datada el 17 de maig de 2013
del Govern a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
d'una despesa de 160 milions d'euros per afrontar el pagament
dels expedients plurianuals de l'IBISEC fins l'any 2006, quines
són cadascuna de les inversions que es pagaran amb
l'autorització d'aquesta despesa? En quina data o dates es va
produir la inversió?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
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 Govern de les Illes Balears 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagar als malalts que han hagut d'avançar el cost dels bitllets

Coneixement del català i del castellà
Segons les dades que té el Govern de les Illes Balears, quanta
gent hi ha que entén la llengua catalana i quanta que entén la
llengua castellana?

Per a quina data ha previst el Govern de les Illes Balears
pagar els malalts que han hagut d'avançar el cost dels bitllets
d'avió l'any 2011 per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

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

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.

Ajudes destinades a la renovació d'instalAlacions elèctriques

Pagaments pendents als malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (I)

En quin estat de pagament es troben les ajudes destinades a
la renovació d'instalAlacions elèctriques de baixa tensió fetes amb
anterioritat a 31 de desembre de 1985 (BOIB núm. 23, de data

Quants de malalts de l'illa de Menorca queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar del cost dels bitllets d'avió
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Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

l'any 2011 per viatjar fora de la seva illa d'origen per rebre
atenció sanitària?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments pendents als malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (II)

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.
Pagaments pendents als malalts per dietes de manutenció (I)
Quants de malalts de l'illa de Menorca queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de manutenció
que els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?

Quants de malalts de l'illa de Mallorca queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar del cost dels bitllets d'avió
l'any 2011 per viatjar fora de la seva illa d'origen per rebre
atenció sanitària?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments pendents als malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (III)

Pagaments pendents als malalts per dietes de manutenció (II)
Quants de malalts de l'illa de Mallorca queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de manutenció
que els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quants de malalts de l'illa d'Eivissa queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar del cost dels bitllets d'avió
l'any 2011 per viatjar fora de la seva illa d'origen per rebre
atenció sanitària?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

N)

Pagaments pendents als malalts per dietes de manutenció (III)

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.
Pagaments pendents als malalts que han hagut d'avançar el cost
dels bitllets (IV)
Quants de malalts de l'illa de Formentera queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar del cost dels bitllets d'avió
l'any 2011 per viatjar fora de la seva illa d'origen per rebre
atenció sanitària?

Quants de malalts de l'illa d'Eivissa queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de manutenció
que els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

U)

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

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.

Pagaments pendents als malalts per dietes de manutenció (IV)

Pagaments pendents als malalts per dietes de pernocta (III)

Quants de malalts de l'illa de Formentera queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de manutenció
que els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?

Quants de malalts de l'illa d'Eivissa queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de pernocta
que els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

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

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.

Pagaments pendents als malalts per dietes de pernocta (I)

Pagaments pendents als malalts per dietes de pernocta (IV)

Quants de malalts de l'illa de Menorca queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de pernocta que
els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per rebre
atenció sanitària?

Quants de malalts de l'illa de Formentera queden pendents
de cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de pernocta
que els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per
rebre atenció sanitària?

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

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

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.

Pagaments pendents als malalts per dietes de pernocta (II)

Alumnes incorporats tardanament al curs 2012-2013

Quants de malalts de l'illa de Mallorca queden pendents de
cobrar allò que han hagut d'avançar de les dietes de pernocta que
els corresponen per viatjar fora de la seva illa d'origen per rebre
atenció sanitària?

Quants alumnes s'han incorporat tardanament al curs 20122013 el sistema educatiu de les Illes Balears (xifra segregada
per illes)?

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)

AB)
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.

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.
Alumnes estrangers que han abandonat a data 31 de maig de
2013
Quants alumnes estrangers que s'havien matriculat en el
sistema educatiu de les Illes Balears el curs 2012-2013 l'han
abandonat a data 31 de maig de 2013 (xifra segregada per illes)?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Càlculs de recaptació per a l'any 2013
Atès el retard en l'aplicació dels nous imposts pressupostats
i ateses les modificacions que s'han fet sobre el projecte inicial,
quins càlculs han fet de recaptació per a l'any 2013?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

AC)
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.
Mecanisme de pagament a proveïdors (I)

Obres al Museu de Mallorca
Quin és el pressupost de les obres que s'executen i s'han
d'executar aquesta legislatura en el Museu de Mallorca dividit en
els següents conceptes: obra civil, instalAlacions, ofimàtica,
mobiliari, museografia i museologia?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Una vegada tancat l'exercici 2012, ja ens podran detallar les
xifres en relació amb el mecanisme de pagament a proveïdors.
Quina va ser finalment la quantitat que es va solAlicitar al
mecanisme de proveïdors?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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.

AD)
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.
Mecanisme de pagament a proveïdors (II)

Previsions d'ingressos per a 2013 per cadascun dels imposts
propis
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quines són exactament
les previsions d'ingressos per a 2013 per cadascun dels imposts
propis?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

De la xifra que finalment es va solAlicitar per al mecanisme
de pagament a proveïdors, quina quantitat es va destinar a
abonar factures compromeses fins a 31 de desembre de 2011?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mecanisme de pagament a proveïdors (III)

Fons de contingència (III)

Quina ha estat la distribució de les factures abonades d'acord
amb el mecanisme adoptat per pagar els proveïdors, quina
quantitat corresponia a factures fins a 31 de desembre de 2011,
de despeses realitzades sense partida pressupostària, i quines
quantitats disposaven de partida pressupostària però no es van
abonar per manca de liquiditat?

Atès que el Fons de contingència només havia de ser una
anotació pressupostària, però que els ingressos que la
justificaven suposadament eren per cobrir factures fins el
desembre de 2011, com pensen pagar aquestes factures i com
afecta això a la Tresoreria de la CAIB?

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5978/13, de l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer,
diputat no adscrit, relativa a requisit del català als
ajuntaments. (Mesa de 5 de juny de 2013).

Fons de contingència (I)
Com es van utilitzar els recursos del Fons de contingència i
a quines partides es va destinar aquest fons?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

RGE núm. 5981/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Consell
social de persones majors. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5982/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pacte per
l'educació. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5983/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a jornades "Creixement blau en el Mediterrani". (Mesa de 5 de
juny de 2013).
RGE núm. 5984/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a trasllat de facultatius especialistes a Menorca i
Eivissa. (Mesa de 5 de juny de 2013).

Fons de contingència (II)
És cert que el Fons de contingència va servir per dotar
despesa pressupostària de 2012 i que això ha permès millorar el
dèficit de 2012?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

RGE núm. 5985/13, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A, Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos per
lluitar contra els incendis forestals. (Mesa de 5 de juny de
2013).
RGE núm. 5986/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret
llei de zones madures. (Mesa de 5 de juny de 2013).
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RGE núm. 5987/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tercer pla
de pagament a proveïdors. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5988/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dades sobre la societat de garantia recíproca ISBA. (Mesa de
5 de juny de 2013).
RGE núm. 5989/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècniques de
fracking. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5990/13, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç S.
Galmés i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunió entre el president del Govern i el governador de la regió
grega sud. (Mesa de 5 de juny de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Requisit del català als ajuntaments
Quines modificacions legislatives pensa iniciar el Govern
per tal de poder complir amb l'acord parlamentari de dia 4 de
juny que diu: "El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a respectar l'acord de l'Ajuntament
d'Alcúdia, així com de la resta d'ajuntaments de les Illes, que
modifica la relació de llocs de treball i estableix el requisit de
coneixement de la llengua catalana a tota la seva plantilla"?

RGE núm. 5991/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou sistema telemàtic de comunicació entre la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i les famílies. (Mesa de 5 de
juny de 2013).
RGE núm. 5992/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització de les obres del Palau de Congressos. (Mesa de 5
de juny de 2013).
RGE núm. 5993/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa, I. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5994/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa, II. (Mesa de 5 de juny de 2013).

Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Consell social de persones majors
Quins motius té el Govern de les Illes balears per crear el
Consell social de persones majors?

RGE núm. 5995/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
sanitària, I. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5996/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política sanitària, II. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5997/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments nuls. (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5998/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política impositiva. (Mesa de 5 de juny de 2013).
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Palma, a 5 de juny de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pacte per l'educació
Com pensa el Govern de les Illes Balears dur endavant el
Pacte per l'educació?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
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.

D)

G)

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

Jornades "Creixement blau en el Mediterrani"

Decret llei de zones madures

En què han consistit les recents jornades "Creixement blau en
el Mediterrani" en relació amb el transport marítim a la nostra
comunitat autònoma?

Pot explicar-nos el Sr. Conseller de Turisme les principals
novetats del Decret llei de zones madures?
Palma, a 5 de juny de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

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.
Tercer pla de pagament a proveïdors

Trasllat de facultatius especialistes a Menorca i Eivissa
Quina és la valoració que el Govern de les Illes Balears dels
resultats obtinguts amb els trasllats de facultatius especialistes
des de l'hospital de referència cap a Menorca i Eivissa?

Ens pot indicar en quina situació es troba el tercer pla de
pagaments a proveïdors?
Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Recursos per lluitar contra els incendis forestals
Amb quins recursos compta el Govern de les Illes Balears
per prevenir els incendis forestals i coordinar la lluita contra
aquests a les Illes Balears?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Dades sobre la societat de garantia recíproca isba
Quina és la valoració del conseller d'Economia i
Competitivitat de les dades que recentment hem conegut de la
societat de garantia recíproca ISBA?
Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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

Tècniques de fracking
Quina postura prendrà el Govern de les Illes Balears sobre
l'aplicació de tècniques de fracking que es mencionen en el
Projecte de llei per a la garantia del subministrament i increment
de la competitivitat en els sistemes elèctrics insulars i extra
peninsulars?
Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

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.
Finalització de les obres del Palau de Congressos
Quins són els compromisos adquirits pel Govern en relació
amb la finalització de les obres del Palau de Congressos?
Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.
Reunió entre el president del Govern i el governador de la regió
grega Sud
Quins són els objectius que es van marcar a la reunió que es
va celebrar a Palma el passat dilluns, dia 20 de maig, entre el
president del Govern de les Illes Balears i el governador de la
regió grega Sud?
Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Llorenç S. Galmés i Verger.

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.
Política educativa, I
Per què pensa la Sra. Consellera que la Plataforma per a la
reforma educativa de les Illes Balears ha tallat la seva
colAlaboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats?
Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Nou sistema telemàtic de comunicació entre la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats i les famílies

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

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats en relació amb el nou sistema telemàtic de
comunicació directa entre la conselleria i les famílies a través de
l'email educarenfamilia@caib.es?
Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

Com pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats apagar els incendis que la Conselleria ha calat en
el món educatiu?
Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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.

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

Política sanitària, I
Sr. Conseller de salut, quina valoració creu que fan els
ciutadans de la seva política en matèria de salut?
Palma, a 4 de juny de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Sr. President, creu que genera seguretat jurídica i confiança
la seva indefinició en política impositiva a les Illes Balears?
Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Política sanitària, II
Considera el Sr. Conseller de Salut que deixar més de 20.000
ciutadans sense targeta sanitària és una decisió saludable?
Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 5759/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acords amb organitzacions sindicals (I), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 5
de juny de 2013).
RGE núm. 5760/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acords amb organitzacions sindicals (II), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 5
de juny de 2013).
RGE núm. 5761/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acords amb organitzacions sindicals (III), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 5
de juny de 2013).
RGE núm. 5762/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acords amb organitzacions sindicals (IV), a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 5
de juny de 2013).

Acomiadaments nuls
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, quin serà el cost
econòmic pel Govern si més de 600 acomiadaments del sector
públic són declarats nuls?
Palma, a 4 de juny de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

RGE núm. 5815/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inici de la
investigació de la defunció del Sr. Alpha Pam, a contestar
davant la Comissió de Salut (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5816/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesures
per facturació a urgències, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5817/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a cessament
del Sr. Fernando Navarro, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 5 de juny de 2013).
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RGE núm. 5818/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a protocol de
facturació a tercers, a contestar davant la Comissió de Salut
(Mesa de 5 de juny de 2013).

RGE núm. 5912/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a assumpció de deute històric, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 2013).

RGE núm. 5819/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressió als
treballadors d'admissió, a contestar davant la Comissió de
Salut (Mesa de 5 de juny de 2013).

RGE núm. 5913/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a recaptació de l'Impost sobre la renda de les Persones
Físiques, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 2013).

RGE núm. 5820/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pressió al
personal sanitari de l'Hospital d'Inca, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5824/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Consell
Social de la llengua catalana, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5826/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a un terç
d'anglès a les escoles, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5827/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fusió
d'IBANAT i Espais de Natura, a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial (Mesa de 5 de juny de
2013).
RGE núm. 5851/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
modificacions als sistemes informàtics, a contestar davant la
Comissió de Salut (Mesa de 5 de juny de 2013).

RGE núm. 5914/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a prioritats en el capítol d'inversions, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5915/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment de les previsions de l'article 6.1.f) de la Llei
4/2011 (I), a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5916/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compliment de les previsions de l'article 6.1.f) de la Llei
4/2011 (II), a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 2013).
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

RGE núm. 5906/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
política sanitària i turisme, a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5907/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció turística, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5908/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
estat de les platges, a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5909/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a caiguda d'ingressos, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Acords amb organitzacions sindicals (I)
Sra. Consellera d'Administracions Públiques, quants acords
ha assolit el Govern de les Illes Balears amb organitzacions
sindicals durant aquesta legislatura?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

RGE núm. 5910/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compensació de la manca d'ingressos, a contestar davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 2013).
RGE núm. 5911/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a augmentar ingressos, a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts (Mesa de 5 de juny de 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Acords amb organitzacions sindicals (II)

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, sobre quines
matèries ha assolit acords el Govern de les Illes Balears amb les
organitzacions sindicals durant aquesta legislatura?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Acords amb organitzacions sindicals (III)
Sra. Consellera d'Administracions Públiques, quins acords ha
assolit el Govern de les Illes Balears amb les organitzacions
sindicals durant aquesta legislatura?

Mesures per facturació a urgències
Dia 27 de març les entitats Metges del Món, Prosocial i
APN mantenen una reunió amb el president i el conseller de
Salut, on informen de les dificultats dels immigrants per accedir
als drets que tenen amb el Reial Decret Llei 16/2012, entre
d'altres, la facturació per urgències a determinats hospitals.
Quines mesures d'investigació o correctores va ordenar el
conseller?
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Acords amb organitzacions sindicals (IV)

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Cessament del Sr. Fernando Navarro
Quin són els motius del cessament del Sr. Fernando
Navarro, gerent de l'Hospital d'Inca?

Sra. Consellera d'Administracions Públiques, sobre quines
matèries que ha portat a negociar el Govern de les Illes Balears
no ha assolit acords amb les organitzacions sindicals durant
aquesta legislatura?
Palma, a 15 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Inici de la investigació de la defunció del Sr. Alpha Pam
Quin dia ordena el conseller de Salut iniciar la investigació
relacionada amb la defunció del Sr. Alpha Pam?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Protocol de facturació a tercers
El protocol de facturació a tercers es va derogar quan es va
enviar el document "Els criteris generals d'aplicació sobre
assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes Balears
han de prestar a totes les persones que no tenguin la condició
d'assegurats o beneficiaris"?
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La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

Un terç d'anglès a les escoles
Creu la consellera que el proper curs les escoles estaran
preparades per implementar un terç de les assignatures en
llengua anglesa?

Pressió als treballadors d'admissió

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

Tenien pressió els treballadors d'admissió de l'Hospital d'Inca
d'aconseguir totes les facturacions possibles?
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Pressió al personal sanitari de l'Hospital d'Inca

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.
Fusió IBANAT i Espais de Natura
Com explica el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori que si la funció d'IBANAT I Espais de Natura ha
suposat desenes d'acomiadaments de treballadors no comporti
l'eliminació de cap càrrec polític?

Tenia pressió el personal sanitari de l'Hospital d'Inca per
realitzar les manco proves possibles als pacients?
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

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

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 la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Consell Social de la llengua catalana
Quan té intenció la consellera de convocar el Consell Social
de la llengua catalana?
Palma, a 28 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.
Modificacions als sistemes informàtics
Quines modificacions es varen fer en els sistemes
informàtics per permetre la inclusió de les persones que no
tenien dret a la targeta sanitària, però sí que en tenien segons els
supòsits que marca el Reial Decret 16/2012?
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

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

Política sanitària i turisme

Caiguda d'ingressos

Creu vostè que la política sanitària del Govern afectarà les
Illes Balears com a destinació turística?

No creu, Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, que la
caiguda d'ingressos en relació amb els prevists als pressuposts
és conseqüència de la política de retallades i d'austericidi que
duen els governs de l'Estat i de les Illes Balears?

Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Promoció turística
Signarà convenis pre promoció turística amb els consells
insulars i amb l'Ajuntament de Palma?
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Compensació de la manca d'ingressos
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, com compensaran la
manca d'ingressos pels imposts que varen pressupostar per a
2013 i que encara no s'han aprovat per aquesta cambra?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Estat de les platges
Com valora l'estat de les platges de les Illes Balears a l'inici
de la temporada turística?
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Augmentar ingressos
Què pensa fer per aconseguir que augmentin els ingressos
públics per altres mitjans que no siguin augment d'imposts?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Y)

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

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

Assumpció de deute històric

Compliment a les previsions de l'article 6.1.f) de la Llei 4/2011
(I)

El 2006-2007, el Parlament de les Illes Balears aprovà instar
el Govern de l'Estat a assumir un deute històric de 580 milions
d'euros, que es varen pressupostar i que actualment són a
romanents, com a pendents de cobrament perquè mai no han
arribat. Pensa reclamar aquesta quantia a l'Estat i mantenir
aquesta quantia a la comptabilitat pública?

Quins mecanismes. processos o instruments pensa aplicar
per donar compliment a les previsions de l'article 6.1.f) de la
Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Recaptació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
Pensa reclamar a l'Estat la quantia corresponent per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears la quantia corresponent
de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per
la casella destinada a finalitats socials ?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.
Compliment a les previsions de l'article 6.1.f) de la Llei 4/2011
(II)
Quan i com es donarà compliment a les previsions de
l'article 6.1.f) de la Llei 4/2011 , de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears?
Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 5941/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a futur del iot Fortuna. (Mesa de 5 de juny de 2013).

Prioritats en el capítol d'inversions
Com pensa dur a terme l'obligació de possibilitar que la
ciutadania opini sobre l'ordre de prioritats en el capítol
d'inversions, mitjançant mecanismes de democràcia directa
estructurats degudament o altres processos o instruments
participatius?

Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Palma, a 29 de maig de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

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.
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Futur del iot Fortuna.

Banderes blaves a les platges de les Illes Balears.

La Fundació Turística i Cultural de les Illes Balears
(FUNDATUR) de la qual forma part el Govern de les Illes
Balears amb la finalitat que el rei Joan Carles pogués gaudir
d'una embarcació durant les seves estades de vacances en
aquesta comunitat autònoma, va adquirir el conegut com a iot
"Fortuna", que va anar finalment adscrit a Patrimoni de l'Estat,
l'ús del qual era el previst en la donació.

La bandera blava és un guardó internacional que des de 1987
atorga la Fundación Europea de Educación per premiar el
compliment d'uns estàndards establerts, com són l'accessibilitat,
la qualitat de les aigües, la informació ambiental
dirigida als usuaris, així com el respecte a la legislació vigent.

Entre els membres de la fundació hi ha coincidència absoluta
que la inversió ha quedat amortitzada per l'ús fet per la Família
Real de l'embarcació a les seves estades estiuenques.
El rei Joan Carles, per raó de l'actual situació de crisi
econòmica, ha pres la decisió de deixar d'utilitzar l'embarcació.
Correspon prendre una decisió sobre el futur d'aquesta, i el
Grup Parlamentari Socialista entén que la decisió reial de deixar
l'ús del iot Fortuna és fruit d'una sensibilitat cap als sectors més
desfavorits, que ha de ser completada mitjançant
l'alienació del iot i el lliurament dels diners obtinguts a la CAIB
per a la seva dedicació exclusiva al finançament de plans
d'ocupació i a actuacions contra la pobresa i l'exclusió social.
Per tot això es presenta la següent

L'any 2011 a les Illes Balears onejaven 63 banderes blaves,
el 2012 varen baixar fins arribar a 47, i enguany el nombre ha
baixat fins a 32. És a dir, en dos anys hem perdut 31 banderes
blaves.
Tot això, al mateix temps que a la resta de l'Estat espanyol
no sols se'n manté el nombre, sinó que fins hi tot augmenta, per
la qual cosa Espanya encapçala la classificació dels 51 territoris
dels 46 estats que hi participen de l'hemisferi nord.
Aquest resultat tan bo per a Espanya, que coincideix amb el
25 aniversari de la creació d'aquest premi mediambiental,
turístic i de qualitat, farà que una de cada sis banderes del total
de les 3.774 que s'han concedit, onegi a Espanya.
Malgrat això, aquí, a les Illes Balears, d’ençà l'any 2011,
veim amb preocupació que el nombre de platges amb aquest
distintiu és cada vegada més baix.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a procedir a l'alienació del iot "Fortuna" fent lliurament de
l'import obtingut a la CAIB per a la seva dedicació de plans
d'ocupació i a actuacions contra la pobresa i exclusió social.
Palma, a 29 de maig de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que consigni els crèdits necessaris per tal que a les
platges i als ports de les Illes Balears es compleixi amb els
requisits establerts per tal de poder tornar a ser mereixedors
d'aquest distintiu de qualitat.
Palma, a 28 de maig de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
RGE núm. 5849/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a banderes blaves a les platges de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 5 de
juny de 2013).
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 3773/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a aportacions
a les escoles 0-3. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).
Té intenció la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats de fer alguna aportació a les escoles d'educació
infantil 0-3 del curs 2011-2012? Si és el cas, per quina
quantia?

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

Tal com s'estableix en el Pla estratègic de subvencions, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, té prevista una
aportació de 500.000 i per al manteniment de centres públics
de 1r cicle d'Educació per al curs 2011-2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 6786/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a compliment
de la llei de suport als emprenedors, 3. (BOPIB núm. 48, de 25
de maig de 2012).

5701

No. El personal eventual, sense ser considerat alt càrrec
stricto sensu, continua sotmès a les obligacions de la Llei
d'incompatibilitats i inclòs expressament a l'àmbit d'aplicació de
la Llei de bon govern al seu article 30.
Palma, 26 de febrer de 2013.
El conseller:
José Simón Gornés i Hachero.

Quines actuacions ha dut a terme la Conselleria d'Educació
per donar compliment a l'article 5 de la Llei 2/12, de 4 d'abril,
de suport als emprenedors durant el curs 2012/2013?

Ordre de Publicació
E)

Any 2012: La convocatòria per a la execució de formació per a
treballadors prioritàriament ocupats finalitzava el 30 de setembre
de 2012. S'incloïen en aquesta convocatòria plans formatius per
treballadors autònoms.

A la Pregunta RGE núm. 1763/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (VII). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).

Any 2013: S'està a l'espera de la distribució de fons per a l'any
2013 dels pressuposts generals de l'Estat per a la seva gestió per
part de les comunitats autònomes.

Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
juliol de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.

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

Relació de les altes de personal del mes de juliol de 2012 a
l'Institut Balear de la Joventut: Isabel Díaz Alcúdia.
Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 8076/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a convenis per
al cuirs 2011-2012. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).
Confia el Sr. Conseller de signar dins enguany els convenis
sobre abandonament escolar, per al pla integra l d'aprenentatge
en llengües estrangeres i per al programa "Leer es aprender", tots
ells per al curs 2011-2012?
Els convenis d'abandonament escolar que dóna cobertura al
curs 2011/2012 estan signats.
Els convenis PIALE i "Leer es aprender" corresponents al
2011/2012 no es varen signar per part del Ministeri d'Educació,
Cultura y Esport.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 1764/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (VIII). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes
d'agost de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.
Relació de les altes i baixes de personal del mes d'agost de
2012 a l'Institut Balear de la Joventut.
Altes: Sergi Pallerols Beltrán.

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

Baixes: Dolores Calzada Fernández, Patricia Martín de la Cruz,
José M. Serra Pérez, Cristina Ferrer Llaudaró, Evelina López
Calvillo, Ramón Rodríguez Gálvez.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 816/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a alts càrrecs (II).
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).
L'article 2.2 de la Llei d'incompatibilitats de les Illes
Balears de 1996, determina que són alts càrrecs o assimilats a
efectes d'aquesta llei. L'apartat e) diu que el personal eventual
són alts càrrecs. Significa això, que a les Illes Balears són alts
càrrecs als efectes d'incompatibilitats el que diu l'article 2.2
d'aquesta llei; però si entra en vigor la reforma de la llei del
bon govern i la bona administració, seran alts càrrecs uns
altres diferents (s'exclou el personal eventual), als efectes
d'aquesta darrera llei?

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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G)
A la Pregunta RGE núm. 1765/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a altes i baixes de
personal a l'Institut Balear de la Joventut (IX). (BOPIB núm.
90, de 15 de març de 2013).
Relació de totes les altes i baixes de personal del mes de
setembre de 2012 a l'Institut Balear de la Joventut.
Relació de les baixes de personal del mes de juliol de 2012
a l'Institut Balear de la Joventut: María del Pilar Costa López,
Margalida Ferrer Llauradó, María del Carmen de la Cruz
Gómez, Mario González Martín, Joana M. Sansó Bonet.

acomiadaments a l'administració general de la CAIB. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quantes persones amb contractacions laborals, s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la finalització del
termini contractual), a l'administració general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, des de dia 20 de juny de 2011
fins a 28 de febrer de 2013?
Durant l'esmentat període han estat acomiadades o han
acabat el seu contracte 362 persones (452 acomiadaments o
acabament de contracte, si es té en compte que algunes persones
han estat acomiadades més d'una vegada).
Marratxí, 8 d'abril de 2013.
El conseller:
José Simón Gornés i Hachero.

Palma, 8 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1872/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nou
Conservatori de Maó (I). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Quins són els tècnics als quals s'ha encomanat la redacció
del projecte executiu del nou Conservatori de Música de
Menorca a la Sala Augusta de Maó i a quins el projecte
d'activitat i instalAlacions de la mateixa obra?
Pel que es refereix al nou Conservatori de Música de
Menorca només s'ha dut a terme la fase de concurs d'idees,
guanyada en el seu moment per l'arquitecte Sr. Josep Llinàs
Carmona.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1874/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a nou
Conservatori de Maó (III). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013).
Quin és el calendari de reunions periòdiques dels redactors
dels projectes executius i d'activitats i instalAlacions del nou
Conservatori de Música de Menorca a la Sala Augusta de Maó
amb la comunitat educativa i els usuaris de l'esmentat centre
per consensuar els espais necessaris, el funcionament,
l'acústica, l'aïllament tècnic i acústic, etc.?
No hi ha un calendari establert al respecte.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1934/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a

K)
A la Pregunta RGE núm. 1939/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadaments al Consorci d'Informàtica Local. (BOPIB
núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quantes persones amb contractacions laborals, s'han
acomiadat, per qualsevol causa (inclosa la finalització del
termini contractual), al Consorci d'Informàtica Local, des de
dia 20 de juny de 2011 fins a 28 de febrer de 2013?
La Conselleria d'Administracions Públiques participa en tres
consorcis com són: Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat,
Consorci d'Informàtica Local (CILMA) i Consorci
Penya-Segats Port de Maó.
Consideram que hi ha una certa confusió quant a la definició
d'ens adscrits a les conselleries, ja que una cosa són els ens
dependents, vinculats o participats que apareixen en el Decret
12/2011, de 18 de juny, pel qual s'estableixen les competències
i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries; i una altra cosa
són els ens que tenen la consideració d'ens del sector públic
instrumental de la CAIB, de conformitat amb la Llei 7/2010, de
21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
En aplicació de l'article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aquests consorcis no són ens dependents ja que no
estan finançats majoritàriament ni tampoc tenim poder de
decisió sobre la designació dels membres.
Per tant, les obligacions de subministrament d' informació
establertes per la Llei 7/2010 consideram que no es poden
aplicar per tractar-se d'ens que estan exclosos de l'àmbit
d'aplicació de la llei esmentada.
Tampoc no és aplicable a cap d'aquests tres consorcis la
Disposició addicional primera de la Llei 7/2010 esmentada per
no tractar-se de consorcis inclosos en el sector d'administracions
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
aplicació de les regles del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals; ni són entitats participades íntegrament
o majoritàriament per diferents administracions públiques i no
integrades en el sector públic de cap administració territorial
matriu, en les quals la comunitat autònoma de les Illes Balears
tengui la major participació.
Malgrat això, hem fet la consulta als òrgans de direcció dels
consorcis esmentats i ens han comunicat que, en el cas de
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CILMA, en el període solAlicitat no hi ha hagut cap
acomiadament i que només s'han produït tres baixes voluntàries.
Pel que fa al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat ens
comuniquen que dins el període indicat es va produi r el
cessament del gerent i el posterior nomenament d'un nou gerent.
De totes maneres, si es vol formalment aquesta informació
consideram que s'hauria de demanar directament a l'entitat
implicada o en tot cas a la seva Administració Pública
d'adscripció, que no és la Conselleria d'Administracions
Públiques.
Marratxí, 26 de març de 2013.
El conseller:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 5850/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Salut, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei
RGE núm. 2017/12, relativa a prescripció infermera.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2013, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant la
Comissió de Salut, per tal de donar compliment a la Proposició
no de llei RGE núm. 2017/12, relativa a prescripció infermera
(publicada al BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012.

L)
A la Pregunta RGE núm. 2020/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a reunions amb
ADESMA. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quantes vegades s'ha reunit, al llarg d'aquesta legislatura,
amb ADESMA (Associació de directors d'ensenyança
secundària de Mallorca).
3.17. INFORMACIÓ
L'Associació de Directors d'Ensenyança Secundària de
Mallorca ha solAlicitat quatre reunions, de les quals dos han estat
rebuts pel conseller d'Educació, Cultura i Universitats i la
directora general de Planificació, Inspecció i Infraestructures
Educatives el mes d'octubre de 2011 i el mes de març de 2012,
una delegada i rebuts per la directora general de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives el mes de maig de 2012
i una delegada i rebuts pel director general de Planificació,
Inspecció i Infraestructures Educatives el mes de gener de 2013.
Palma, 10 d'abril de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
A)

Tramitació de pregunta amb solAlicitud de resposta escrita
per a la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1170/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de juny de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5853/13,
presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del
Grup Parlamentari MÉS, i acorda que la pregunta esmentada,
relativa a investigació sobre accident mortal a la línia de bus
Palma-Sóller (BOPIB núm. 88, de 28 de febrer d'enguany) sigui
tramitada com a pregunta amb solAlicitud de resposta escrita.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Fixació del calendari per als propers períodes de sessions
de la legislatura present.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 5 de juny de 2013, i la Mesa trobant-s'hi present,
conformement amb l'establert a l'article 32.1.6è del Reglament
de la cambra, acordaren de fixar per als propers períodes de
sessions el calendari següent:
•
•

De dia 15 de setembre a dia 31 de desembre de 2012,
ambdós inclosos.
De dia 1 de febrer a dia 15 de juny de 2014, ambdós
inclosos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de juny de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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