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RGE núm. 8446/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
coordinació SPEE i SOIB. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8448/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pagaments
de l'ib-salut a la Farmàcia 1837. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8449/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a facturació
a les farmàcies per any i illa. (Mesa de 30 de juliol de 2013).
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RGE núm. 8451/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a contractes
al Psiquiàtric fins a juliol del 2013. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8453/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Pla pilot
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8454/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Pla pilot
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat 2. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8458/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes
per ser introduïdes en la nova planificació energètica 2014-
2020. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8459/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
compliment del Pla d'equilibri econòmic financer (I). (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8460/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8461/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
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de 30 de juliol de 2013).
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RGE núm. 8496/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica els darrers 12 mesos (V). (Mesa de 30 de
juliol de 2013).
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30 de juliol de 2013).
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RGE núm. 8503/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Santanyí. (Mesa de 30
de juliol de 2013).
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RGE núm. 8504/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Felanitx. (Mesa de 30
de juliol de 2013).

RGE núm. 8505/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Son Servera. (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8506/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Sant Llorenç. (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8507/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Capdepera. (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8508/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Muro. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8509/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi d'Artà. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8510/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Santa Margalida.
(Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8511/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi d'Alcúdia. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8512/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Pollença. (Mesa de 30
de juliol de 2013).

RGE núm. 8513/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Sóller. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8514/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi d'Andratx. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8515/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línies
d'autobús que cobreixen el municipi de Calvià. (Mesa de 30 de
juliol de 2013).

RGE núm. 8519/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comissions
de serveis a SFM. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8520/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements extraordinaris o sobresous a SFM (I). (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8521/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements extraordinaris o sobresous a SFM (II). (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8522/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
complements extraordinaris o sobresous a SFM (III). (Mesa de
30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8523/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a noves
contractacions a SFM. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8524/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al gener (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8525/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al febrer (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8526/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al març (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8527/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM a l'abril (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8528/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al maig (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8529/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juny (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8530/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juliol (I). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8531/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al gener (II). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8532/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al febrer (II). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8533/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al març (II). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8534/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM a l'abril (II). (Mesa de 30 de juliol de 2013).
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RGE núm. 8535/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al maig (II). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8536/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juny (II). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8537/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al gener (III). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8538/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al febrer (III). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8539/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al març (III). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8540/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al març (III). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8541/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juliol (III). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8542/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al gener (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8543/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al febrer (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8544/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al març (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8545/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM a l'abril (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8546/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al maig (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8547/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juny (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8548/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juliol (IV). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8549/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al gener (V). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8550/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al febrer (V). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8551/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al maig (V). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8552/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juny (V). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8553/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris
d'SFM al juliol (V). (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8554/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a hores
extres a SFM. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8555/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de les
hores extres a SFM. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8556/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors readmesos a SFM. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Coordinació entre SPEE i SOIB

A l'acta de 12 de març'de 2013 de la sessió de la comissió
executiva provincial del SPEE, en el punt 3 de torn obert de
paraules, queden reflectides tota una sèrie de dificultats
existents per mantenir una colAlaboració i coordinació entre els
organismes de SPEE i SOIB, especialment tot el referit a la
coordinació de la cita prèvia. Fins el punt que s'expressa en
relació a la prestació econòmica que "aquesta falta de
coordinació pot ocasionar la pèrdua dels drets per a l'usuari que
es vegi obligat a solAlicitar una segona".

- Quines són les mesures preses i acordades per evitar els
diversos problemes que reflecteix aquesta acta? 

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Pagaments de l'ib-salut a la Farmàcia 1837

Quina és la quantia pagada per l'ib-salut de l'oficina de
farmàcia 1837, de la qual és titular el Sr. José Ramón Bauzá,
que correspon a receptes de pensionistes. Se solAliciten els anys
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Facturació a farmàcies per any i illa

Quin va ser el total de la facturació a l'ib-salut a les
farmàcies de les Illes Balears els anys 2007, 2008, 2009, 2010,
2011 i 2012? Se solAlicita per any i illa.

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Contractes en el Psiquiàtric 2012

Quants contractes curriculars s'han realitzat en el Psiquiàtric
durant l'any 2012? Se solAlicita el nombre de contractes per
mesos i lloc de feina especificant l'especialitat.

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 escrita.

Contractes en el Psiquiàtric fins a juliol del 2013

Quants contractes curriculars s'han realitzat en el Psiquiàtric
fins el 24 de juliol de 2013? Se solAlicita el nombre de contractes
per mesos i lloc de feina especificant l'especialitat.

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 escrita.

Pla pilot de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat

Quina data hi ha prevista per part de la conselleria per iniciar
el Pla pilot de Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat?

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla pilot de Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat 2

Quin serà el model de gestió del Servei d'ajuda a domicili
d'alta intensitat?

Palma, a 23 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Propostes per ser introduïdes en la nova planificació energètica
2014-2020

Quines han estat les propostes que ha presentat el Govern de
les Illes Balears davant el Govern d'Espanya per tal que puguin
ser introduïdes en la nova planificació energètica 2014-2020
que en aquests moments s'està elaborant?
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Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment del Pla d'equilibri econòmic financer (I)

En relació al compliment del Pla d'equilibri econòmic
financer de la comunitat autònoma de les Illes Balears, durant
2012, dels 282 milions d'euros de previsió de reducció de
despesa, quants finalment es varen aconseguir reduir?

Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment del Pla d'equilibri econòmic financer (II)

En relació al compliment del Pla d'equilibri econòmic
financer de la comunitat autònoma de les Illes Balears, durant
2012, dels 68 milions d'euros de previsió d'augment dels
ingressos, quants finalment es varen aconseguir augmentar?

Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment del Pla d'equilibri econòmic financer (III)

En relació al compliment del Pla d'equilibri econòmic
financer de la comunitat autònoma de les Illes Balears, durant
2012, dels 350 milions d'euros de previsió, quants finalment es
varen aconseguir augmentar?

Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compliment del Pla d'equilibri econòmic financer (IV)

En relació al compliment del Pla d'equilibri econòmic
financer de la comunitat autònoma de les Illes Balears, durant
2012, quin percentatge d'execució s'ha aconseguit?

Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (I)

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat registra un
estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos, des que es
varen posar en funcionament els nous copagaments
farmacèutics, de 1.976,4 Mi. En relació a les Illes Balears es
passa d'una despesa de 200.720.112 Mi a 166.716.068 Mi,
que suposa un estalvi de 34.004.044 Mi. Quina és la xifra
d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes Balears, des que es
van posar en funcionament els nous copagaments farmacèutics,
segons la Conselleria de Salut, durant el seu primer any?

Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (II)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des que es van posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació dels ciutadans per medi dels nous
copagaments farmacèutics?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.



6364 BOPIB núm. 110 -  30 de juliol de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (III)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des que es van posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació dels pensionistes per medi del nou
copagament farmacèutic?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (IV)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des que es van posar en funcionament els nous
copagaments farmacèutics, durant el seu primer any, que
correspon a la nova aportació de les persones actives, que
aporten més del 10%, per medi dels nous copagaments
farmacèutics?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (V)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, que correspon als medicaments que han estat exclosos
de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut,
segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la Direcció
General de Cartera Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de
Salut i Farmàcia, publicada en el BOE de 17 d'agost de 2012 i
modificada pel BOE de 25 de setembre, des de la seva entrada
en vigor fins a 30 de juny de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica als darrers 12 mesos (VI)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des d'1 de juliol de 2012 a 1 de juliol de 2013,
atribuïdes al Reial Decret Llei 9/2011?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reclamacions dels usuaris de les línies d'autobús de transport
públic

S'han rebut reclamacions dels usuaris de les línies d'autobús
de transport públic a Mallorca durant els mesos de juny i juliol
de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Llucmajor

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Llucmajor indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Campos

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Campos indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Ses Salines

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de Ses
Salines indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Manacor

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Manacor indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Santanyí

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Santanyí indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Felanitx

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Felanitx indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Son Servera

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de Son
Servera indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Sant Llorenç

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Sant Llorenç indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Capdepera

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Capdepera indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Muro

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Muro indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi d'Artà

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi d'Artà
indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Santa Margalida

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Santa Margalida indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi d'Alcúdia

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi
d'Alcúdia indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Pollença

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Pollença indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Sóller

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Sóller indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi d'Andratx

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi
d'Andratx indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Línies d'autobús que cobreixen el municipi de Calvià

Relació de línies d'autobús que cobreixen el municipi de
Calvià indicant empresa que en té la concessió.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comissions de serveis a SFM

Quines comissions de serveis s'han donat a SFM des de
juliol de 2011 fins a la data actual? Indicant nom de les persones
i lloc que ocupen dins l'organigrama d'SFM.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complements extraordinaris o sobresous a SFM (I)

Quins són els treballadors d'SFM que han rebut
complements extraordinaris o sobresous a les seves nòmines
habituals?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complements extraordinaris o sobresous a SFM (II)

Quines quantitats s'han abonat a treballadors d'SFM en
concepte de complements extraordinaris o sobresous a les seves
nòmines habituals?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complements extraordinaris o sobresous a SFM (III)

Per quins conceptes s'han abonat a treballadors d'SFM en
concepte de complements extraordinaris o sobresous a les seves
nòmines habituals?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Noves contractacions a SFM

Quines noves contractacions s'han produït a SFM des de
gener de 2013?



6368 BOPIB núm. 110 -  30 de juliol de 2013

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al gener (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de gener de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al febrer (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de febrer de 2011?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al març (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de març de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM a l'abril (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes d'abril de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al maig (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de maig de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juny (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de juny de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Usuaris d'SFM al juliol (I)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Manacor
durant el mes de juliol de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al gener (II)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca durant
el mes de gener de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al febrer (II)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca durant
el mes de febrer de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al març (II)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca durant
el mes de març de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM a l'abril (II)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca durant
el mes d'abril de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al maig (II)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca durant
el mes de maig de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juny (II)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Inca durant
el mes de juny de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Usuaris d'SFM al gener (III)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Marratxí
durant el mes de gener de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al febrer (III)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Marratxí
durant el mes de febrer de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al març (III)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Marratxí
durant el mes de març de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juny (III)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Marratxí
durant el mes de juny de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juliol (III)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Marratxí
durant el mes de juliol de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al gener (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de gener de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al febrer (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de febrer de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Usuaris d'SFM al març (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de març de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM a l'abril (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes d'abril de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al maig (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de maig de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juny (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de juny de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juliol (IV)

Quants usuaris ha tengut SFM en la línia Palma-Sa Pobla
durant el mes de juliol de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al gener (V)

Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la UIB
durant el mes de gener de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al febrer (V)

Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la UIB
durant el mes de febrer de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Usuaris d'SFM al maig (V)

Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la UIB
durant el mes de maig de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juny (V)

Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la UIB
durant el mes de juny de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Usuaris d'SFM al juliol (V)

Quants usuaris ha tengut SFM en el servei de metro a la UIB
durant el mes de juliol de 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hores extres a SFM

Quantes hores extra han fet des de juny 2012 fins a juny
2013 els treballadors d'SFM?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Cost de les hores extres a SFM

Quin ha estat el cost de les hores extra fetes pels treballadors
d'SFM des de juny 2012 fins a juny 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Treballadors readmesos a SFM

Quins han estat els treballadors readmesos per SFM durant
els anys 2012 i 2013?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8563/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforçar el
servei de transport per carretera a les zones turístiques, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a Conselleria d'Agricultura, Medi ambient
i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial.
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Reforçar el servei de transport per carretera a les zones
turístiques

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quines
mesures ha pres per reforçar el servei de transport per carretera
a les zones turístiques de l'illa de Mallorca?

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8428/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a avantprojecte de llei orgànica de control del deute
comercial en el sector públic, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8429/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforma tributària, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8430/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a servei policial d'atenció al turista, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8431/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a regulació del tot inclòs, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8432/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a drets lingüístics i administració perifèrica de l'Estat, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8444/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a auditoria del deute i deute ilAlegítim de la CAIB, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8474/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a reclamació del Govern a l'Agència Balear de Notícies (ABN)
dels cobraments indeguts, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8561/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a índex de referència de preus hipotecaris (IRPH), amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8562/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a responsabilitats polítiques en els acomiadaments nuls en el
sector públic instrumental, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8567/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a model de finançament just, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressupost. (Mesa de 30 de juliol de
2013).

RGE núm. 8568/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a REB, amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 30 de juliol de 2013).

RGE núm. 8570/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a Centre BIT a Alaior, projecte prioritari i urgent, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 30 de juliol de 2013).

Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Avantprojecte de Llei Orgànica de control del deute comercial
en el sector públic

Exposició de motius

El Ministeri d’Hisenda va presentar el passat dia 1 de juliol
de 2013 l’Avantprojecte de Llei Orgànica de control del deute
comercial en el sector públic, que modifica la Llei Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb
l’objectiu de reduir el termini mig de pagament a proveïdors i
acabar així amb la morositat de les administracions públiques.

Aquesta modificació legal pretén obligar a totes les
administracions a tenir un pla de tresoreria amb una previsió de
pagament a proveïdors que garanteixi el compliment del termini
màxim que fixa la normativa sobre morositat, és a dir, 30 dies;
i estableix mesures de control, de prevenció i de correcció per
al cas que alguna administració no compleixi amb aquests
terminis de pagament.

Les Illes Balears va sofrir, especialment a partir de l’any
2010, un increment importantíssim del deute comercial, arribant
a finals de l’anterior legislatura a més de 1.600 milions d’euros
en factures pendents a proveïdors i institucions de la comunitat.
Una situació de morositat que va afectar de forma molt severa
moltes empreses i petits autònoms de la nostra comunitat, molts
d’ells obligats a acomiadar personal o a haver de tancar.

Aquesta situació d’extrema gravetat, provocada per la
negligència i la irresponsabilitat del govern anterior, no s’hauria
de tornar repetir. El principi de no gastar més del que s’ingressa
ha de ser el fil conductor de la gestió política i és també, en
aquest cas, l’eix bàsic d’aquest avantprojecte de llei. Una
qüestió bàsica que va ser oblidada durant l’anterior legislatura.
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Mentre que la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera abordava el control de l’endeutament, limitant el
volum de deute públic, però centrant-se només en el deute
financer de les administracions públiques, ara amb
l’Avantprojecte de llei de control del deute comercial s’aborda
també el deute comercial, és a dir, la morositat pública amb
proveïdors.

És molt important controlar el deute comercial i pagar als
proveïdors en els terminis establerts. No controlar aquests
paràmetres posa en risc la sostenibilitat financera de les
administracions públiques i dificulta en el mig termini el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute
públic. Exactament el que va succeir a l’anterior legislatura, les
conseqüències de la qual encara patim de forma palpable.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

Primer.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de controlar el deute comercial de les
Administracions Públiques i de pagar als proveïdors en els
terminis establerts per llei.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears rebutja de forma
contundent la política econòmica duta a terme durant l’anterior
legislatura que va suposar triplicar l’endeutament financer i
deixar un deute comercial de més de 1.600 milions d’euros a
petits empresaris, autònoms i institucions de la comunitat, una
situació que va provocar haver de pagar les factures amb més de
dos anys de retard.

Tercer.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a
l’Avantprojecte de llei orgànica de control del deute comercial
en el sector públic que té com a objectiu reduir els terminis de
pagament als proveïdors per part de les administracions
públiques i el control de la morositat.

Palma, a 19 de juliol de 2013.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reforma tributària

Exposició de motius

El Consell de Ministres va aprovar el passat dia 5 de juliol
un acord pel qual es va constituir una comissió d’experts,
presidida pel catedràtic Manuel Lagares, amb l’objectiu de
reformar l’actual sistema tributari espanyol.

L’objectiu d’aquesta reforma legislativa és la revisió del
conjunt del sistema tributari amb l’única finalitat d’ajudar a la
recuperació econòmica i a la creació de llocs de feina.

Aquesta comissió té com a objecte la realització d’una
anàlisi de l’esmentat sistema tributari a fi de formular unes
conclusions i unes propostes, que s’hauran de concretar en un
informe, el qual s’haurà de presentar al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques abans del mes de febrer de 2014.

La necessitat de millorar l’actual sistema tributari és més
que evident. Certament, és imprescindible aconseguir un
sistema impositiu més senzill, amb una major simplicitat, un
sistema que, a la vegada, garanteixi els suficients ingressos
tributaris dintre del que estableix la vigent Llei d’estabilitat
pressupostària i que, a més, afavoreixi el desenvolupament
econòmic, garanteixi la unitat de mercat i la neutralitat fiscal. La
reforma tributària, per últim, hauria de potenciar el
desenvolupament social amb mesures que afavoreixin
colAlectius com les famílies i discapacitats, així com mesures
que estimulin l’estalvi.

Els experts de Fedea (Federació d’Economistes d’Economia
Aplicada) sostenien, el mes d’abril passat, que el sistema fiscal
espanyol “està mal dissenyat” i que, per tant, és “una de les
principals reformes” que s’haurien d’abordar per part del
Govern central.

Les propostes que surtin d’aquesta comissió d’experts
hauran d’incidir també en mesures per aconseguir una millor
gestió i una millor inspecció dels tributs. La lluita contra el frau
fiscal ha de ser també un dels cavalls de batalla d’aquesta
reforma tributària.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent:

Proposició no de llei

Primer.- El Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de reformar l’actual sistema tributari espanyol i dóna
suport al Govern de l’Estat per a la creació d’una comissió
d’experts amb l’objectiu d’analitzar l’actual sistema fiscal i fer
propostes de millora d'aquest.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a escometre, a la major brevetat possible, la reforma
tributària, escoltant les conclusions de la comissió d’experts,
amb l’objectiu d’aconseguir un sistema tributari més senzill i
neutral, que garanteixi la suficiència d’ingressos i que potenciï
l’eficiència de l’economia i el desenvolupament social.

Palma, a 19 de juliol de 2013.
El diputat:
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Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Servei policial d'atenció al turista

El Servei d'Atenció al Turista té per objectiu aportar un
valor a la indústria turística de les Illes Balears. Parteix de la
visió que el turista, pel simple fet de ser turista, és una víctima
potencial del delicte.

La seva finalitat és dur a terme un treball preventiu per
minimitzar les possibilitats de risc de victimització dels turistes
i una tasca dissuasiva, sobre els mateixos delinqüents, de
manera coordinada amb les Forces i Cossos de Seguretat de
l'Estat.

Entre els seus objectius contempla la creació d'una Mesa de
Coordinació per a la Seguretat del Turisme de les Illes Balears,
formada per la Conselleria d'Administracions Públiques, la de
Turisme, la Delegació del Govern i una representació de la
indústria hotelera. Els consells de coordinació analitzarien les
problemàtiques plantejades en aquesta mesa.

Aquest nou projecte també es proposa, entre els seus
objectius, donar formació específica als agents de policia per
afrontar les problemàtiques relacionades amb el turisme. La
Conselleria d'Administracions Públiques auditaria el servei per
millorar-lo de manera contínua i dissenyaria programes
especialitzats en seguretat relacionada amb els grups o zones
amb risc per als turistes.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que faci feina per tal d'impulsar la coordinació per
a la seguretat del turisme a les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que implanti el Servei Policial d'Atenció al Turista
de la mateixa manera que ho ha fet al municipi d'Andratx a una
prova pilot.

Palma, a 19 de juliol de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Regulació del tot inclòs

El “tot inclòs” o, tal i com apareix a la Llei 8/2012 del
turisme de les Illes Balears, el règim de pensió completa
integral, ha esdevingut una pràctica habitual en el nostre sector
hoteler, llargament criticada per l'anomenada oferta
complementària, ja que concentra els beneficis econòmics de
l'activitat turística en mans d'un sol sector empresarial.

De fet, aquesta pràctica representa ja més d'un 15% de les
pernoctacions hoteleres contractades, tot i que el seu abast
podria sobrepassar el 20% si es té en compte que molts
establiments ofereixen aquest servei a l'arribada dels turistes a
l'hotel.

Si a aquesta situació hi afegim que la Llei de turisme 8/2012
i el Decret de zones turístiques madures desdibuixen el principi
d'ús exclusiu que fins ara tenien els establiments d'allotjament,
podem afirmar que s'obri la porta a una competència deslleial
que sumada a la pràctica creixent del “tot inclòs” amenaça la
supervivència de comerços, bars i restaurants, sales de festes i
altres empreses turístiques no gens afavorides per la dita llei.

Finalment, la pràctica del “tot inclòs” contribueix al
dumping permanent de preus en el sector turístic, fet poc
compatible amb l'aposta unànime per un turisme balear
responsable i de qualitat.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a regular
mitjançant el Reglament d'aplicació de la Llei 8/2012 la pensió
completa integral, en el sentit de:

a) Crear sinèrgies entre el sector hoteler i la resta de sectors
econòmics, afavorint acords entre els establiments hotelers i
l'oferta complementària perquè els serveis inclosos al paquet
turístic puguin ser ampliats més enllà dels hotels, així com
introduir quotes mínimes de producte local en els paquets.

b) Desestacionalitzar l'economia, introduint l'obligació que
els establiments que optin pel “tot inclòs” romanguin oberts
com a mínim 250 dies a l'any.

Palma, a 22 de juliol de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
La portaveu:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Drets lingüístics i administració perifèrica de l'Estat

Lamentablement, el català continua sent una assignatura
pendent per als organismes instalAlats a les Illes Balears que
depenen de l’administració de l’Estat central. La manca de
coneixement de la llengua pròpia de les Illes Balears per part
de la majoria de treballadors públics de l'administració
perifèrica de l'Estat, i especialment la falta d'una actitud
coherent amb la voluntat de respectar els drets lingüístics dels
catalanoparlants; tot açò, ha fet que cada any milers de
ciutadans vegin conculcats els seus drets en àmbits com el de la
justícia o el de l'ordre públic, i en el pitjors dels casos es vegin
immersos en conflictes que sobrepassen la dimensió lingüística
i esdevenen sancions “por desobedecer al mandato del agente
de la autoridad y faltar el respeto al mismo”.

Davant aquesta situació intolerable diverses entitats cíviques
dels territoris de parla catalana han elaborat un informe
(publicat el mes de juny del 2013) en el qual es recullen una part
significativa de casos de vulneració dels drets lingüístics dels
catalanoparlants ocorreguts durant el període comprès entre
2007 i els quatre primers mesos de 2013, per tal de conscienciar
l’opinió pública sobre aquesta qüestió, i promoure la intervenció
pública per tal que aquests conflictes no es donin o es puguin
resoldre d'acord amb la normativa vigent.

Aquesta situació de conflicte lingüístic, totalment evitable
i rebutjable, es produeix en un marc normatiu on els ciutadans
tenen el dret a emprar la llengua pròpia de les Illes Balears en
les relacions orals i escrites amb les administracions públiques
radicades a les Illes Balears i en cap cas no poden ser
discriminats per motius d’utilització de la llengua oficial que
elegeixin. Així ho estableix l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears en l'article 4 que afirma ningú no podrà ser discriminat
per motius d’ús d’una llengua oficial. Per la seva banda, la Llei
3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes
Balears, en l'article 8, punt 1, afirma que: “Els ciutadans tenen
dret d’usar la llengua catalana, oralment i per escrit, en les seves
relacions amb l’administració pública a l’àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma.”

I en aquest sentit, a la Disposició addicional 1a, estableix
que “El govern balear ha de promoure, d’acord amb els òrgans
competents, la normalització de l’ús de la llengua catalana a
l’Administració perifèrica de l’Estat, a l’administració de
justícia, en els registres, a les empreses públiques i
semi-públiques i a qualsevol àmbit administratiu no dependent
del Govern de la Comunitat Autònoma.”

Per altra banda, El Consell de Ministres del Consell
d’Europa va emetre dia 24 d’octubre del 2012 la Recomanació
CM/RecChL(2012)6 sobre l’aplicació de la Carta Europea de
les Llengües Regionals o Minoritàries a Espanya, en què es
detallen un conjunt de recomanacions a l’Estat espanyol de cara
al compliment de la Carta. Algunes d'aquestes recomanacions
són:

1. Que es modifiqui el marc normatiu per garantir que en els
processos judicials, penals, civils i administratius es pugui
atendre en les llengües cooficials a demanda d’una de les parts.

2. Que es prenguin les mesures jurídiques i pràctiques
necessàries per garantir que una proporció adequada del
personal judicial de les comunitats autònomes tingui un domini
suficient de les llengües d’aquella comunitat.

3. Que es revisi l’organització de la selecció i de la formació
del personal dels serveis de l’administració de l’Estat per tal de
vetllar que una proporció adequada del personal de les
comunitats autònomes tingui un domini suficient de les llengües
d’aquella comunitat.

4. Que s'asseguri la presència de totes les llengües regionals
o minoritàries en els serveis públics de l’Estat.

Per tot això, el Grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Delegació de
Govern de l'Estat a les Illes Balears, com a responsable de
dirigir l'Administració de l'Estat en l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma, a prendre les mesures necessàries per tal
que siguin respectats els drets lingüístics dels ciutadans
catalanoparlants de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini màxim de mig any un pla
d'accions per a promoure la normalització de la llengua catalana
a l'Administració Perifèrica de l'Estat, d'acord amb que preveu
la disposició addicional primera de la Llei 3/1986, de 29 d’abril,
de normalització lingüística de les Illes Balears.

Palma, a 22 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Auditoria del deute i deute ilAlegítim de la CAIB

L'anomenada “regla d'or” compartida pels partits majoritaris
i que va dur ara fa tres anys a la modificació de la Constitució
espanyola de 1978 per situar el pagament del deute públic de les
administracions com a prioritat absoluta (art. 135.3), juntament
amb l'obsessió pel dèficit demostrada pels nostres governants ha
situat els poders públics en una deriva immoral i
antidemocràtica que amenaça amb trencar el contracte social a
tot el Sud d'Europa, ja que implica supeditar en molts casos els
drets socials i els serveis públics que els donen cobertura al
pagament de les obligacions amb les entitats financeres.
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Per altra banda, resulta del tot absurd que apart dels esforços
del conjunt de la ciutadania per salvar la banca i el sistema
financer de la seva fallida, el Banc Central Europeu presti diners
a l'1% a les entitats financeres, mentre aquestes el presten a les
administracions generalment per damunt del 6%. Per tant, les
obligacions de les administracions amb aquestes entitats en
compliment de la “regla d'or” esdevenen en un autèntic cercle
viciós de l'usura, que acaben injustament pagant la majoria de
ciutadanes i ciutadans.

El debat de fons és pervers, i es basa en falses apreciacions,
com el fet d'afirmar que el deute públic és un dels grans
problemes de la crisi, quan la majoria del deute és privat, de les
famílies i sobretot, de les entitats financeres i empreses
vinculades en el seu moment la “bombolla immobiliària”. O que
són les Comunitats i els Ajuntaments els responsables del
dèficit, quan és el govern central el titular del 80% del deute.

En el cas de les Illes Balears, a més de patir les retallades
associades al Pla d'equilibri econòmic del Govern, que ha
implicat prescindir de 1.500 docents i 1.200 sanitaris des del
començament de la legislatura, la despesa financera s'ha
incrementat passant dels 100 milions d'euros el 2011 als 800
milions d'euros el 2013.

En aquests moments podem afirmar que gràcies a aquest
bucle, un de cada quatre euros públics es destina als bancs, i
mentre es reforça l'obsessió pel compliment dels objectius de
dèficit públic, allò cert és que el deute ha crescut gairebé dos
milions d'euros diaris en aquests dos anys, una situació
insostenible des de qualsevol punt de vista.

Si a això sumem els casos de corrupció que, especialment a
l'anomenada “legislatura del saqueig” 2003-2007, han exhaurit
les arques públiques; la projecció de grans obres com el Palma
Arena, el Palau de Congressos de Palma o les autopistes
d'Eivissa, amb desviacions pressupostàries inassumibles; el
dèficit històric arrossegat per les competències mal transferides
en matèria d'educació i sanitat (500 milions d'euros segons els
informes de la Sindicatura de Comptes); o els desajusts lligats
a la liquidació d'un sistema de finançament autonòmic poc
transparent i especialment injust amb les Illes Balears, podem
afirmar amb rotunditat que una part significativa del deute
públic de la CAIB és ilAlegítim, que
s'hauria de quantificar exhaustivament i carregar-lo a les
butxaques de la ciutadania.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una auditoria del deute públic de la CAIB, que permeti
identificar i quantificar el deute ilAlegítim associat a casos de
corrupció política o gestió negligent; infraestructures
sobredimensionades; competències mal dotades; finançament no
liquidat; despesa financera lligada a l'anomenada “regla d'or”.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a fer
públics els resultats d'aquesta auditoria, i a exigir a qui pertoqui
l'assumpció de les responsabilitats polítiques i pecuniàries
derivades de la mateixa.

Palma, a 22 de juliol de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Reclamació del Govern a ABN els cobraments indeguts

La sentència 657 del 15 de juliol del 2013 del Tribunal
Suprem confirma la condemna de l'expresident Jaume Matas pel
delicte de tràfic d'influències en el cas subvenció i ABN, dins
tot l'entramat del Palma Arena, ratificant així l'acord de
l'Audiència Provincial de Palma.

En la sentència de l'Audiència Provincial de Palma el jutge
insta a l'acusació particular, la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a dur a terme les accions que cregui convenients per
”reclamar aquelles quantitats indegudament cobrades per
l'entitat subvencionada Agencia de Noticias Balear, SL”.

Alhora, l'Audiència afirma també “Es reserva a l'acusació
particular, Comunitat Autònoma, les accions de les que es
cregui assistida per a reclamar a l'entitat Agencia Balear de
Noticias la quantitat de 1.225,96 E, que, pagada per
l'administració autonòmica, va retornar D. Miguel Mateo Olivar
a la mercantil esmentada”.

La sentència del Tribunal Suprem no anulAla les reserves
fetes per l'Audiència Provincial quant al retorn dels recursos
públics a la CAIB, cosa que tanmateix no pretén ni era funció
de la resolució judicial superior. Estava i està avui confirmat
que l'Agencia Balear de Noticias (ABN) va cobrar
indegudament a la CAIB, i que aquests recursos poden i han de
ser reclamats pel Govern de les Illes Balears.

El Grup parlamentari MÉS ha demanat reiterades vegades
que el Govern ha de reclamar els esmentats pagaments indeguts,
i el Govern ha respost cada vegada que es compromet a
“reclamar, sigui qui sigui, totes aquelles quantitats que
indegudament s'hagin pagat i perjudiquin la Comunitat
Autònoma” (Antonio Gómez, conseller de Presidència) però
que ho farà quan la sentència sigui ferma.
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Abans i després de la sentència del Tribunal Suprem queda
clar que el govern de Jaume Matas va subvencionar via ABN a
Libertad Digital de forma ilAlícita, però com que no es pot
garantir que l'aportació exclusiva a ABN és de més de 120.000
euros no se la pot condemnar, però sí que pot, i ho fa la reserva
a l'acusació particular, instar a la CAIB a prendre accions per
reclamar les quantitats indegudament cobrades per l'entitat
subvencionada.

Tot i que el nostre Grup ja ha manifestat que les sentències
no podien modificar les reserves i els fets provats, una vegada
s'ha donat a conèixer la sentència ferma del Tribunal Suprem
presentam la següent

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre totes les accions necessàries perquè l'Agencia
Balear de Noticias o els seus responsables subsidiaris retornin
a la hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears totes les quantitats indegudament cobrades per
l'esmentada entitat mercantil.

Palma, a 24 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IRPH (Índex de referència de preus hipotecaris)

Com amb altres estafes bancàries, com les anomenades
“preferents”, la majoria d'entitats financeres varen enganar els
seus clients, oferint clàusules en els préstecs hipotecaris que
mostraven l'IRPH (índex de referència de preus hipotecaris)
com una opció amb clars avantatges en relació a l'Euríbor com
a tipus d'interès de referència.

L'Ordre Ministerial EHA/2899/2011 de 28 d'octubre, de
transparència i protecció del client de serveis bancaris, per la
qual es regulen les relacions entre els clients i les entitats
financeres, va entrar en vigor el 28 d'abril de 2012 i ja no
contempla l'IRPH com a tipus d'interès oficial. Aquesta mateixa
ordre estableix un termini transitori d'un any perquè aquests
índexs desapareguin, termini que va concloure el proppassat 30
d'abril, és a dir, fa ja gairebé tres mesos.

Davant això i la passivitat del Govern central, les entitats
financeres interpreten que mentre no s'estableixi un règim
transitori, els índexs IRPH Caixes no serà substituït per aquell
que estigui pactat amb els seus clients. Aquest fet provoca que
milers de famílies hagin de pagar entre 300 i 400 euros de
mitjana per quota mensual en alguns casos; o que en altres, la
revisió de tipus d'interès sigui a l'alça, i que condueix a
problemes d'impagament.

Per tant, el Govern no fa la seva feina, i les entitats
financeres no baixen els seus tipus d'interès amb l'excusa que el
Govern no ha fixat el règim de transició al qual s'han de referir
els préstecs que no disposin d'índex substitutiu. A més a més, el
Grup Parlamentari del Partit Popular al Congrés dels Diputats
ha introduït una esmena al projecte de Llei de Suport als
Emprenedors que pretén substituir l'IRPH per un nou índex que
no té altre objectiu que salvaguardar els marges de benefici de
les entitats bancàries.

Per tot això, i atès que parlam d'un règim de protecció dels
drets dels clients d'entitats bancàries, i que es calcula que al
voltant d'un 15% dels contractes hipotecaris signats en els
darrers anys contenen clàusules IRPH, el Grup Parlamentari
MÉS presenta la següent

Proposició no de llei:

El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que faci les
gestions oportunes davant el Govern de l'Estat per tal de:

1. Aprovar amb urgència i sense dilacions el règim transitori
contemplat a la disposició transitòria única de l'Ordre
EHA/2899/2011 de transparència i protecció dels clients de
serveis bancaris.

2. Que el nou índex aplicable sigui l'Euríbor + 1% perquè els
usuaris de contractes amb tipus d'interès variable que també
desapareguin es puguin beneficiar del descens de l'Euríbor.

3. Supervisi juntament amb el Banc d'Espanya les revisions
de contracte practicades per algunes entitats financeres que a
més d'altres pràctiques abusives segueixen aplicant tipus
desproporcionats i injustos a pesar de l'Ordre EHA/2899/2011.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Responsabilitats polítiques en els acomiadaments nuls en el
Sector Públic Instrumental

Els darrers quatre anys s’ha dut a terme per part dels
diferents governs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
un procés de reestructuració i redimensió del conjunt d’entitats
públiques empresarials, societats mercantils públiques i
fundacions del sector públic, agrupades amb el que
es coneix com a sector públic instrumental.
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Tot i la necessària reestructuració, la gestió dels recursos
humans lligada a la redimensió del conjunt d’ens que ha dut a
terme el Govern de les Illes Balears des del juliol del 2011,
dissenyada i dirigida des de la Direcció General de Control
Pressupostari, ha generat un allau de recursos, sentències
d’improcedència i nulAlitat, i obligacions a càrrec del pressupost
de la CAIB que es contradiuen i desvirtuen l'objectiu de
reducció de la despesa vinculada al sector públic instrumental.

L’origen de tots els recursos i sentències és el política
d’acomiadaments de treballadors públics vinculats al sector
públic instrumental aplicada per l'actual govern de les Illes
Balears que pretenia, per la via de l’amortització de places, i
sense indemnització, ni negociació, ni preavís, acomiadar a
quasi 600 treballadors.

Del total de treballadors acomiadats s'han presentat 130
recursos individuals i colAlectius, de manera que els empleats
públics acomiadats que han recorregut i són susceptibles de ser
readmesos i/o indemnitzats pot superar els 200. A més d'açò,
alguns sindicats han presentat una demanda colAlectiva que
podria afectar la totalitat dels treballadors acomiadats per la via
de l'amortització. Pràcticament totes les sentències conegudes
declaren nul o improcedent l'acomiadament que el Govern ha
executat sense negociació, ni indemnització ni avís previ. Totes
elles remeten el Govern a la normativa laboral actual quant a la
necessitat de tramitar un expedient colAlectiu negociat que
contempli el temps treballat i la corresponent indemnització.

A pesar de les desenes de sentències dels jutjats d'allò social
i de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, el Govern ha optat per recórrer sense perjudici del
compliment i execució de les sentències que, en alguns casos,
ha resolt readmetent els treballadors i pagant la corresponent
nòmina sense haver d'anar a treballar. Finalment, després de
diversos mesos en aquesta situació el Govern a hagut de
retornar a l'inici del procés, negociar i pagar una indemnització.
Això sí, ara el valor de la indemnització és el màxim, de 45 dies
per any treballat. El resultat d'aquesta pèssima gestió ha estat
l'acomiadament arbitrari de centenars de treballadors, demandes
judicials i molts costs econòmics evitables. A les despeses
judicials cal afegir el salari de tramitació, les nòmines pagades
després de la readmissió, i finalment una indemnització més
elevada (més del doble en alguns casos) que si s'hagués negociat
d'inici un acomiadament justificat per raons econòmiques i per
la necessitat d'amortitzar places prescindibles amb la nova
organització dels ens públics del sector instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

El mes de juliol vam conèixer emperò un altre cas que posa
en evidència la desastrosa gestió del Govern en la
reestructuració del personal dels ens públics de la CAIB. És el
cas de l'enginyer d'Abaqua acomiadat el juliol de 2012 que el
jutjat d'allò social declara nul, amb la qual cosa ha de ser
readmès, cobrar el salari de tramitació i rebre la corresponent
indemnització si finalment és acomiadat d'acord amb el previst
per l'Estatut Bàsic del Treballador Públic. Aquest treballador
d'Ibabsa, amb 18 anys de treball a l'empresa, haurà de cobrar per
indemnització uns 185.000 euros. El més greu d'açò és emperò,
tal com informava un mitjà de comunicació de les Illes Balears,
que l'esmentat empleat públic complia els 65 anys el mateix més
de juliol del 2013 i la seva jubilació s'hagués produït el més
següent, podent haver-se evitat tot aquest procediment i les
conseqüències econòmiques corresponents.

Per si açò no era prou, la plaça que ocupava el referit
treballador d'Abaqua (cap d'àrea responsable de la gestió de les
dessaladores) amortitzada arran de l'acomiadament, ha tornat a
reaparèixer en la relació de llocs de feina com a cap d'Àrea de
construcció i gestió de subministrament i dessaladores.

A Abaqua, com a la resta d'ens públics en els quals s'ha dut
a terme l'acomiadament via amortització sense negociació ni
preavís, hi ha hagut en tot moment un orientador i avalador del
procés reestructurador: la Direcció General de Control
Pressupostari i l'Advocacia de la comunitat autònoma. Així i tot,
ni els ens públics ni l'advocacia ni la direcció general han
explicat els criteris de selecció dels treballadors acomiadats i
llocs de treball a amortitzats; ni les bases jurídiques sobre les
quals se sustentava la dita estratègia; ni la decisió política
d'optar per la via de l'acomiadament sense indemnització, ni
negociació ni preavís, front d'una reestructuració que
contemplés la reorganització dels recursos humans, les
jubilacions anticipades i les extincions voluntàries de treball, les
reduccions de jornada, etc., etc. i els expedients de regulació
que fossin necessaris negociats i tramitats tal com marca la
legislació vigent.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari MÉS presenta, perquè
sigui debatuda i aprovada pel Parlament de les Illes Balears, la
següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears valora molt
negativament la gestió dels recursos humans vinculada a la
reestructuració del Sector Públic Instrumental duta a terme pel
Govern de les Illes Balears, especialment la relacionada amb
l'acomiadament de treballadors públics, sense negociació ni
indemnització ni preavís, que ha generat desenes de sentències
de nulAlitat i d'improcedència amb greus conseqüències per a la
hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears considera que la gestió
política de la reducció del nombre de treballadors públics ha
estat pèssima i ha perjudicat greument a l'hisenda de la CAIB,
amb la qual cosa insta el Govern a assumir la corresponent
responsabilitat política, en l'àmbit de la Direcció General de
Control Pressupostari i de les gerències-direccions de cada un
dels ens públics afectats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que qualsevol nova reducció de treballadors
públics en el Sector Públic Instrumental es faci per la via de la
negociació colAlectiva i l'expedient de regulació, prevists en la
legislació laboral vigent.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a explicar, ens per ens, els criteris objectius
aplicats a l'hora de reduir les places del catàleg de llocs de feina
de cada ens, i com aquests criteris s'han traduït i aplicat en la
selecció del personal acomiadat.
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Palma, a 25 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Model de finançament just

És una constant històrica la pèrdua de posicions de les Illes
Balears en la balança financera de l’Estat espanyol. Som una de
les comunitats que més recursos aporta a través dels impostos
(segona posició després de Madrid), i en canvi, passam a ocupar
una novena posició en la recepció de recursos per càpita.

El model de finançament actual perjudica les Illes Balears
de manera sistemàtica any rere any. És un model injust perquè
ofega els nostres serveis públics, els nostres sectors privats i, al
capdavall, l’economia de les famílies del nostre país.

Per altra banda, el President del Govern de les Illes Balears
ha reconegut públicament la perversió de l’actual sistema de
finançament autonòmica que fa que les Illes Balears sigui
contribuent net al sistema i tengui unes de les pitjors dades en
despesa social per habitant, mentre que altres comunitats reben
finançament de la resta de territoris i es poden permetre el luxe
d’abaixar els imposts.

Finalment, constatam la necessitat d’un gran acord polític
per canviar el sistema i aconseguir un finançament just per a les
Illes Balears. Per això calen un posicionament clar del
Parlament de les Illes Balears i la fermesa del Govern de les
Illes Balears per exigir-ho a Madrid.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei:

1) El Parlament de les Illes Balears constata que l’actual
sistema de finançament és injust i provoca que les Illes Balears
sigui una de les comunitats autònomes pitjor finançades (cosa
que fa que tenguem una de les pitjors dades en despesa social
per habitant arreu de l’Estat).

2) El Parlament de les Illes Balears es pronuncia a favor de
modificar la llei de finançament autonòmic perquè el principi de
la sobirania fiscal (en què es basa el sistema del concert
econòmic) sigui d’aplicació per a aquelles comunitats
autònomes que ho reclamin amb un acord amplament majoritari
de les seves assemblees legislatives.

3) El Parlament de les Illes Balears reclama l’aplicació del
principi de sobirania fiscal per al finançament de les Illes
Balears.

4) El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l’Estat
a fer públiques anualment en un exercici de justícia i
transparència les balances fiscals.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

REB

L'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix la insularitat com un fet diferencial que ha de ser
tractat de forma específica i diferenciada, per tal que els
ciutadans residents a les Illes Balears tenguin les mateixes
oportunitats de benestar i de desenvolupament econòmic i social
que la resta de l'Estat.

La disposició addicional sisena de l'Estatut d'Autonomia
estableix textualment que:

“Del règim especial insular de les Illes Balears

1. Una llei de les Corts Generals regularà el règim especial
balear que reconeixerà el dret específic i diferencial de la seva
insularitat.

2. En el marc d’aquesta llei, i amb observança a les normes i
procediments estatals i de la Unió Europea que resultin
d’aplicació, l’Administració general de l’Estat ajustarà la seva
política a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, especialment en matèria de transports,
infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient,
turisme i pesca.

3. Per garantir el que disposa el punt anterior, en aquesta llei es
regularà un instrument financer que, amb independència del
sistema de finançament de la Comunitat Autònoma, doti els
fons necessaris per a la seva aplicació.

4. La Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears prevista a l’article
125, serà l’encarregada de fer el seguiment de l’aplicació de la
Llei reguladora del règim especial de les Illes Balears. Aquesta
Comissió Mixta coordinarà les comissions interadministratives
que es constitueixin a l’empara de la llei esmentada.

5. L’Estat vetllarà perquè qualsevol millora relativa al règim
econòmic o fiscal dels territoris insulars establerta per la Unió
Europea, amb excepció de les que estiguin motivades
exclusivament per la ultraperificitat, sigui aplicable a les Illes
Balears.”
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I la disposició transitòria novena del mateix Estatut, en
tractar de les inversions estatals, estableix un termini de set anys
per a la modificació de la Llei 3/1998 de 24 de juliol de règim
especial de les Illes Balears. Aquest termini està a punt
d’expirar.

No de bades, les dades reflecteixen que les Illes Balears han
patit històricament i pateixen encara ara, un finançament injust
que les colAloca molt per davall de la mitjana estatal, la qual
cosa, tot i ser una de les que més aporta al conjunt, suposa un
greuge constant que, juntament amb la crisi, sumeix a la
ciutadania de les Illes Balears en una situació econòmica
d’extrema urgència.

Per tant, per no perjudicar encara més els interessos dels
ciutadans de les Illes Balears, es fa necessari treballar de manera
urgent per a aconseguir una nova llei de règim especial de les
Illes Balears abans que s’esgoti el termini establert.

Per la urgència del tema i per la seva importància creim
necessari incidir en aquest debat, tot i haver presentat una
iniciativa similar en el transcurs de l’actual legislatura
(finalment rebutjada). I, per això, el grup parlamentari MÉS
presenta la següent

Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat que iniciïn urgentment les
negociacions adients per fer efectiva l’aprovació d’un nou règim
especial per a les Illes Balears abans de 2014.

Palma, a 25 de juliol de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Centre Bit Alaior, projecte prioritari i urgent

Dia 5 d’octubre del 2011 l’Ajuntament d’Alaior va aprovar
per unanimitat una moció en la qual se solAlicitava al Govern de
les Illes Balears que el Centre Bit fos considerat una inversió
prioritària, evitant així que el projecte restés en l’oblit.

Per poder continuar amb l’esmentat projecte era necessari
que el Govern gestionés amb el Govern de l’Estat la pròrroga
del termini previst per a l’execució de l’obra, qüestió aquesta
que en una nova moció aprovada per unanimitat dia 31 de juliol
del 2013 l’Ajuntament afirma desconèixer, reclamant per això
una reunió urgent entre Govern, Consell de Menorca i
Ajuntament.

Per tot l’esmentat, el Grup parlamentari MÉS, amb la
voluntat de reafirmar allò que el plenari de l’Ajuntament
d’Alaior ha reclamat reiterades vegades, presenta la següent

Proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar el Centre Bit a Alaior com a inversió
preferent i urgent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el termini màxim de dos mesos doni
compliment a la petició formulada per l’Ajuntament d’Alaior en
la qual es demana una reunió urgent entre aquest i el Consell de
Menorca i Govern de les Illes Balears, per informar de la
situació de l’ajornament i establir els nous terminis per a
l’execució del projecte.

Palma, a 29 de juliol de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8457/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Rector de la
Universitat de les Illes Balears, sobre les línies de la nova
etapa al front de la UIB i situació dels becaris a la nostra
universitat i la pujada de taxes.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Rector de la Universitat de
les Illes Balears, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 8565/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, davant la Diputació Permanent,
sobre les tasques de coordinació d'emergència dutes a terme
pel Govern de les Illes Balears a causa de l'incendi declarat al
terme municipal d'Andratx el passat divendres dia 26 de juliol.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2013, conformement amb els articles 60, 61, 62
i 100 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la Sra.
Consellera d'Administracions Públiques, davant la Diputació
Permanent, per tal d'informar sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 8573/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença de la  Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, sobre els efectes del projecte de
llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
a les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi la compareixença de la Sra. Consellera d'Administracions
Públiques, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre el
tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació com a preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm.
3268/13, 3269/13, 3282/13, 3283/13, 5091/13, 5096/13,
5098/13 i 5097/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8475/13,
presentat pel diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, i acorda que les preguntes esmentades es tramitin davant
les comissions pertinents, de la manera següent:
• RGE núm. 3268/13 i 3269/13, relatives a prospeccions

petrolíferes, 1 i 2 (BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013),
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

• RGE núm. 3282/13 i 3283/13, relatives a projecte de
residència per a malalts i familiars de Son Espases 1 i 2
(BOPIB núm. 93, de 5 d'abril de 2013), davant la Comissió
de Salut.

• RGE núm. 5091/13, 5096/13 i 5098/13, relatives a
interpretació poc habitual de l'Estatut bàsic de l'empleat
públic, a promoció turística als consells i a tasca pública de
quedar-se a casa (BOPIB núm. 100, de 24 de maig de 2013),
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

• RGE núm. 5097/13, relativa a llengua "baleà" (BOPIB núm.
100, de 24 de maig de 2013), davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació com a preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant comissió per a les preguntes escrites RGE núm.
5815/13 a 5820/13 i 5851/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8476/13,
presentat per la diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari MÉS, i acorda que les preguntes esmentades,
relatives a inici d'investigació per la defunció d'Alpha Pam, a
mesures per facturació a urgències, a cessament del Sr.
Fernando Navarro, a protocol de facturació a tercers, a pressió
als treballadors d'admissió, a pressió al personal sanitari de
l'Hospital d'Inca i a modificacions als sistemes informàtics
(BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013) es tramitin davant la
Comissió de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Substitució de l'expressió "avantprojecte" per "projecte de

llei" al títol i al contingut de la Proposició no de llei RGE núm.
7542/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8569/13,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i resta assabentada de la
substitució que se solAlicita a la proposició no de llei esmentada,
que en conseqüència serà relativa a rebuig al projecte de llei per
a la racionalització i la sostenibilitat de l'administració local
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de

les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 8565/13. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 30 de juliol de 2013, i en relació amb l'escrit
esmentat, presentat pel Govern de les Illes Balears, s'ha
manifestat d'acord amb l'ordre del dia següent per a la sessió de
la Diputació Permanent, i se n'ha previst com a data de
celebració la de dia 1 d'agost de 2013 a les 11,00 hores:

I. Compareixença urgent de la consellera d'Administracions
Públiques per tal d'informar sobre les tasques de coordinació
d'emergència dutes a terme pel Govern de les Illes Balears
a causa de l'incendi declarat al terme municipal d'Andratx el
passat divendres dia 26 de juliol, solAlicitada pel Govern
mitjançant l'escrit RGE núm. 8565/13.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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