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Ciutadella. 1484
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Z) A la pregunta RGE núm. 3377/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pagament de despeses
desplaçaments. 1484

AA) A la pregunta RGE núm. 3532/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a acomiadament
de personal funcionari a la Conselleria de Presidència. 1484

AB) A la pregunta RGE núm. 3545/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a activitats a Sa Llonja (I).
1484

AC) A la pregunta RGE núm. 3546/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a ajudes i subvencions a les
activitats culturals (III). 1484

AD) A la pregunta RGE núm. 3547/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a activitats a Sa Llonja (II).
1485

AE) A la pregunta RGE núm. 3549/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a projectes d'escriptor de
l'any, creador jove i artista de l'any. 1485

AF) A la pregunta RGE núm. 3555/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Serra de Tramuntana
Patrimoni Mundial de la Humanitat. 1485

AG) A la pregunta RGE núm. 3563/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a activitats a HPO.
1485

AH) A la pregunta RGE núm. 3604/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a Llei de la bona
administració i del bon govern (IV). 1485

AI) A la pregunta RGE núm. 3612/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan Ramis
(IV). 1485

AJ) A la pregunta RGE núm. 3613/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan Ramis
(I). 1486

AK) A la pregunta RGE núm. 3614/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan Ramis
(III). 1486

AL) A la pregunta RGE núm. 3615/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan Ramis
(I). 1486

AM) A la pregunta RGE núm. 3760/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a simplificació administrativa
pel sector agrícola i ramader. 1486

AN) A la pregunta RGE núm. 3803/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda econòmica
familiar de dependència. 1486

AO) A la pregunta RGE núm. 4116/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Programa PISE a
Eivissa. 1486

AP) A la pregunta RGE núm. 4117/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Escola
Agroambiental de Can Marines. 1487

AQ) A les preguntes orals davant comissió RGE núm. 4118/11, 4119/11 i 4122/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, relatives a infraestructures educatives a Eivissa (VI, IX i X). 1487

AR) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4120/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a Museu Arqueològic del Puig des Molins. 1487

AS) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4121/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a programa ESADI a Eivissa. 1487

AT) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4123/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (V). 1487



BOPIB núm. 36 -  9 de març de 2012 1449

AU) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4124/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (VII). 1487

AV) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4125/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (IV). 1488

AX) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4126/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (VIII). 1488

AY) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4127/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (III). 1488

AZ) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4118/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (I). 1488

BA) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4118/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa
a infraestructures educatives a Eivissa (II). 1488

BB) A la pregunta RGE núm. 4282/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell de Joventut de les
Illes Balears (II). 1488

BC) A la pregunta RGE núm. 4283/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell de Joventut de les
Illes Balears (I). 1488

BD) A la pregunta RGE núm. 4429/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a partida per a
funcionament ordinari dels centres. 1489

BE) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4430/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a proposta
de fiscalitat. 1489

BF) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4435/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa
a conveni ferrocarril. 1489

BG) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4438/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malbertí, relativa
a comptadors de vehicles. 1489

BH) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4440/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malbertí, relativa
a obres de drenatge. 1489

BI) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4441/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malbertí, relativa
a promoció de l'IBAVI a Maó. 1489

BJ) A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4442/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malbertí, relativa
a comptadors de vehicles. 1490

BK) A la pregunta RGE núm. 22/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dades professorat i
alumnat a secundària. 1490

BL) A la pregunta RGE núm. 27/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dades professorat i
alumnes a primària. 1490

BM) A la pregunta RGE núm. 70/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a tancament aparcament
a Inca. 1490

BN) A la pregunta RGE núm. 87/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a resposta del Govern relatiu a
la revocació de subvenció. 1490

BO) A la pregunta RGE núm. 150/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a subvenció a la revista
Gran Empresa. 1490

BP) A la pregunta RGE núm. 151/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a obligacions de despesa
amb Mallorquina de Comunicación y Servicios S.L. 1491
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BQ) A la pregunta RGE núm. 201/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni relatiu al port de
Ciutadella. 1491

BR) A la pregunta RGE núm. 202/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb TURESPAÑA
relatiu a S'Enclusa. 1491

BS) A la Pregunta RGE núm. 203/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña per
a la desestacionalització de Ferreries. 1492

BT) A la Pregunta RGE núm. 204/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña per
a la desestacionalització de Sant Lluís. 1492

BU) A la Pregunta RGE núm. 207/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a inversions de xarxa de fibra
òptica al port de Ciutadella. 1492

BV) A la Pregunta RGE núm. 209/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña relatiu
a la desestacionalització de Ferreries. 1492

BX) A la Pregunta RGE núm. 211/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni relatiu al Parc Bit a
Alaior. 1493

BY) A la Pregunta RGE núm. 215/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute en beques de
menjador. 1493

BZ) A la Pregunta RGE núm. 215/12, presentada per l'Hble Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute en beques de
llibres de text. 1493

CA) A la pregunta RGE núm. 217/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a golf de Son Saletes
(Sencelles). 1494

CB) A la pregunta RGE núm. 221/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ajuts a les associacions
de pares i mares. 1494

CC) A la pregunta RGE núm. 224/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de Ciutadella.
1494

CD) A la pregunta RGE núm. 225/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de Ciutadella (II).
1494

CE) A la pregunta RGE núm. 226/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de Ciutadella (III).
1494

CF) A la pregunta RGE núm. 228/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a alAlegacions a
l'avantprojecte de llei de funció pública. 1494

3.17. INFORMACIÓ

A) Tramitació davant comissió per a les proposicions no de llei RGE núm. 1935/11 i 4960/11. 1494

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 336/12. 1495
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 995/12, relativa a política educativa del Govern,
amb les esmenes RGE núm. 1349/12 i 1350/12, del Grup
Parlamentari Socialista, i 1347/12, del Grup Parlamentari
Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a recuperar els programes de suport i de reforç
educatiu als alumnes amb més dificultats d'aprenentatge, i a no
minvar les plantilles (inclòs el personal de suport) a fi de
millorar l’equitat, la inclusivitat i la qualitat del sistema
educatiu, donant compliment a les exigències estatutàries i a la
Convenció de NNUU sobre els drets de les persones amb
discapacitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar la dotació per a inversions en
equipaments docents a fi de fer possible complir els
compromisos adquirits i les exigències dels mapes escolars.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el pressupost del 2010 i incrementar en
un futur el suport als serveis complementaris: escoles matineres,
menjadors escolars, transport escolar, activitats extraescolars,
etc..., així com també les activitats de formació i participació de
les famílies que milloren la colAlaboració entre famílies i centres
educatius. 

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar el suport dels ajuntaments en les
tasques educatives, a mantenir les línies d’ajut i a assumir les
competències que li corresponen.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprometre’s en l’excelAlència en la tasca
educativa, tenint sempre presents els principis d’igualtat i
d’equitat, i a fomentar la participació de tota la societat en
l’educació, evitar la crispació  i les polèmiques sobreres, tot
considerant l’alumnat com el centre del sistema educatiu.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comprometre’s fermament en la lluita contra el
fracàs escolar i l’abandonament prematur, amb l’objectiu de
continuar amb la tendència a la baixa que s’havia produït
aquests darrers anys.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un millor suport i reconeixement a les
APIMA."

A la seu del Parlament, 6 de març de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 133/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
educació.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael A. Bosch
i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Marí i Mayans i el
Sr. Bosch i Sans.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1333/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a nomenament del
nou director d'IB3. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1198/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a vaixell recentment encallat a Formentera.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1193/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de l'impost de
matriculació. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1194/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou colAlegi a Es Mercadal.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1197/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Menorca, seu mundial de la
xarxa de reserves de la biosfera illes i zones costaneres. (BOPIB
núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1203/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a escollir llengua per al primer
aprenentatge. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1204/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retalls al sector educatiu.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1205/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a beques universitàries.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1196/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la jornada
laboral dels empleats públic de Balears. (BOPIB núm. 34, de 24
de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1200/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cogestió dels aeroports a les
Illes Balears. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1329/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dimissió del subdirector d'IB3. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1195/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conclusions de la reunió del
president de l'Euroregió del passat 13 de febrer. (BOPIB núm.
34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1207/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1199/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cinquena llibertat de l'aire.
(BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1201/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla específic del SOIB als
treballadors acomiadats d'Spanair. (BOPIB núm. 34, de 24 de
febrer de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1202/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions d'interès
autonòmic. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1332/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
guardons per al Dia de les Illes Balears. (BOPIB núm. 35, de 2
de març de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1208/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reunió del president amb
l'oposició. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

de febrer de 2012, rebutjà els Punts 1, 2, 4, 5, 7 i 11 de la Moció
RGE núm. 995/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a política educativa del Govern.(BOPIB
núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Retirada del punt 3 de la Moció RGE núm. 995/12.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de febrer de 2012, fou retirat el punt 3 de la moció
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política educativa del Govern,
publicada al BOPIB núm. 34, de 24 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Validació del Decret llei 1/2012, de 10 de febrer, sobre

mesures orientades a la prevenció de l'oferta ilAlegal en
matèria de transports a l'illa d'Eivissa (RGE núm. 1121/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de febrer de 2012, després del debat corresponent, validà, per 34
vots a favor, 2 en contra i 19 abstencions, el decret llei esmentat.

Seguidament, es votà la tramitació d'aquest decret llei com
a projecte de llei i fou rebutjada per 24 vots a favor, 34 en
contra i cap abstenció.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
Validació del Decret llei 2/2012, de 17 de febrer, de

mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (RGE
núm. 1244/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de febrer de 2012, després del debat corresponent, validà, per 34
vots a favor, 24 en contra i cap abstenció, el decret llei esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació com a projecte de llei del Decret llei 2/2012, de

17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible (RGE núm. 1244/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
de febrer de 2012, un cop validat el decret esmentat, aprovà per
assentiment la seva tramitació com a projecte de llei.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Elecció dels membres del Consell de direcció i del director

general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
i del Consell de direcció.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
de març de 2012, d'acord amb el previst a l'article 15.1 de la
Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, elegí per majoria absoluta els
membres del Consell de direcció i el director general de l'ens i
del Consell de direcció, que són els següents:

Director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears i del Consell de direcció:

• Sr. José Manuel Ruíz Rivero

Membres del Consell de direcció:
• Sr. Josep Maria Codony Oliver
• Sr. Onofre Martorell Cunill
• Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas
• Sr. Pedro Orfila Carreras
• Sra. Nuria Ferrer Ferrer
• Sr. Francisco Ferrer Tur
• Sra. María Antonia Puigrós Caldentey
• Sra. Margalida Alemany Hormaeche

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 9 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de febrer de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 791/12, relativa a
compromís amb el Servei públic de Salut, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
“El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu

compromís amb el manteniment i la millora del servei públic de
salut, preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat,
integral, solidari i d’equitat garantida”.

A la seu del Parlament, 6 de març de 2012.
La secretària en funcions de la comissió:
Aina Maria Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 2925/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajudes per a esdeveniments
culturals. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 3163/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Fira del teatre de Manacor.
(BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 4029/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a estudis universitaris.
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 4032/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a atenció a la diversitat.
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 4035/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a tasques encomanades a
l'ESADI. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 4036/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a sisena hora de primària.
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2011,
debaté la Pregunta RGE núm. 4037/11, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a millora de la qualitat de
l'educació. (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 66/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a reorganització de la policia
turística. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5738/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a inversions
ferroviàries. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 56/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a criteris de neteja
de torrents a les Illes Balears. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació del Territori del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2011, debaté la Pregunta RGE núm. 257/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni del ferrocarril. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 29 de febrer de 2012, rebutjà el Punt 2 de la
proposició no de llei RGE núm.  791/12, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a compromís amb
el Servei públic de Salut. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Administracions

Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre la modificació de la Llei de la funció pública
(RGE núm. 293/12).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2012, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, qui, acompanyat de la directora
general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat
dels Serveis, de la cap de Gabinet i de la cap de Premsa, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del projecte de llei RGE núm.

3075/11, de suport als emprenedors i les emprenedores i a la
micro, petita i mitjana empresa.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 23 de febrer de 2012, va procedir a l'elaboració
del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB
núm. 14, de 30 de setembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Debat de l'escrit RGE núm. 5941/11, d'informe 66/2011, de

la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de dia 22 de maig de 2011.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2012, va debatre l'escrit esmentat, presentat pel síndic major de
la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial
RGE núm. 277/12 a 280/12.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 de febrer de
2012, foren retirades les preguntes esmentades (publicades totes
al BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany), presentades, la
primera, pel diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a habitatges protegits a Sant
Ferran; i les restants per la diputada Isabel Maria Oliver i
Sagreras, del mateix grup parlamentari, relatives a cost de la
targeta de transport única, a manteniment del metro i a nombre
de passatgers del metro, respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2012, conformement amb l'establert als articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 117 i 148 del
Reglament del Parlament, i segons l'acord adoptat pel Ple de
la cambra, en sessió del proppassat dia 28 de febrer, acorda de
tramitar el Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures
urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (RGE núm.
1244/12), com a projecte de llei pel procediment d'urgència.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorregut el
termini a què es refereix l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, s'obre un termini de 8 dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat
de devolució, davant la Comissió  de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A)
DECRET LLEI 2/2012 DE 17 DE FEBRER, DE
MESURES URGENTS PER A L'ORDENACIÓ

URBANÍSTICA SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Garantir el principi de seguretat jurídica és un deure dels
poders públics i ha de ser, per tant, un dels objectius de
qualsevol regulació. Això no obstant, en èpoques de crisi
econòmica com l'actual, on es fa necessari reforçar la confiança
dels agents econòmics i dels ciutadans en general, aquest
principi esdevé vertebrador de la majoria de regulacions que
s'aproven per fer front a la conjuntura adversa i poder iniciar de
manera ferma un procés de recuperació econòmica.

La figura del decret llei, prevista en l'article 86 de la
Constitució Espanyola i en l'article 49 del nostre Estatut
d'Autonomia, reformat mitjançant la Llei Orgànica 1/2007, de
28 de febrer, és la idònia per poder abordar amb la promptitud
necessària tot un seguit de mesures que s'analitzen a continuació
i que tenim el convenciment que afavoriran el procés de
desenvolupament econòmic. La consecució d'aquest objectiu
final, que es posa de relleu en cada una d'aquestes mesures,
evidencia també la concurrència del pressupost de fet habilitant
per adoptar-lo, consistent en l’"extraordinària i urgent
necessitat".

Si hi ha un sector allà on més ha estat posat en dubte el
principi de seguretat jurídica ha estat l'urbanisme, competència
exclusiva de la comunitat autònoma, així com l'ordenació del
territori, de conformitat amb el que estableix l'article 30.3 de
l'Estatut, en concordança amb l'article 148.1.3a de la
Constitució. La dispersió normativa que en la nostra comunitat
autònoma ha tengut aquesta important funció pública s'ha
agreujat amb una rigidesa normativa i procedimental que ha
provocat una paràlisi d'aquesta funció pública com a tal. La
situació ha esdevingut insostenible tant en el moment de forta
expansió, quan la necessitat de sòl i el dinamisme del mercat
anava a una velocitat molt superior a la de l'ordenació
urbanística municipal, com ara, en què els ajuntaments es troben
fermats per una xarxa de tràmits que fan gairebé impossible la
innovació d'una figura de planejament en un temps raonable. Si
en una situació de crisi econòmica com l'actual es necessiten
respostes rapides i decidides per impulsar la recuperació, és
evident per a tothom que els instruments d'ordenació urbanística
actuals esdevenen ineficaços.

Un dels aspectes que ha contribuït a aquesta ineficàcia és
l'existència de normativa sovint confusa i que ha donat lloc a
interpretacions divergents i contradictòries. Un cas paradigmàtic
és possiblement el de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures
urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears, la qual va ser objecte ja de modificacions al poc
temps de la seva promulgació i que segueix presentant
problemes importants tant pel que fa a la regulació del sòl urbà
com en l'aplicació dels deures i les carregues als promotors. Per
aquesta raó, s'ha considerat adient fixar una nova regulació del
sòl urbà i urbanitzable, definint clarament ambdues classes de
sòl i fixant un nou regim de càrregues a partir de la normativa
estatal. La resta de disposicions fa referència a mesures
dirigides a facilitar les innovacions en l'ordenació urbanística i
a aquelles que han de permetre una millora en l'eficàcia de les
administracions competents i una millor utilització del sòl, tot

compatibilitzant el desenvolupament social i econòmic i la
sostenibilitat ambiental.

De manera ja més concreta, el capítol 1 del decret llei fixa
un concepte estricte de sòl urbà, de manera que aquest sòl
només pot ser-ho en la mesura que es trobi transformat per la
urbanització, transformació que ha d'incloure almanco els
serveis bàsics que es fixen. Per primera vegada es regula la
possibilitat de classificar com a urbans assentaments la
dimensió o les característiques dels quals no permeten o no fan
aconsellable exigir tots els serveis urbanístic bàsics. De manera
especial, i com es troba ja previst en la normativa comunitària,
es poden exceptuar d'aquests assentaments les xarxes de
clavegueram, que seran substituïdes per sistemes
individualitzats alternatius, igualment respectuosos amb el medi
natural i que resultaran, en aquests casos, menys agressius i
costosos. És important remarcar, en tot cas, que aquesta
regulació pretén fixar la possibilitat que els ajuntaments puguin
ordenar aquests espais urbanitzats i preveure'n la consolidació
de manera integral i respectuosa amb l'entorn, sense permetre's
en cap cas la previsió d'un nou assentament.

En connexió amb aquesta regulació, cal fer esment a la
previsió de la disposició transitòria primera, la qual preveu el
reconeixement com a urbans d'aquells terrenys que ja es troben
transformats per la urbanització i, per tant, han perdut els
requisits que els mantindrien en la situació de sòl rural, per
dir-ho en la denominació de la legislació estatal. La casuística
aquí pot ser molt àmplia i, per tant, s'ha optat per donar al
municipi la possibilitat de delimitar aquests sòls per
incorporar-los a l'ordenació pròpia i fixar les càrregues que
siguin pertinents per completar els serveis que hi manquin.

Aquesta incorporació es pot fer amb independència de la
classificació o categoria de sòl en què es trobin els terrenys en
els diferents instruments d'ordenació territorial, amb les úniques
excepcions que no siguin terrenys que hagin estat objecte de
processos de canvi de classificació que hagin donat lloc al
reconeixement d'una responsabilitat patrimonial o que la seva
transformació s'hagi iniciat tenint ja la qualificació de sòl rústic
protegit. Fora d'aquests casos, el planejament podrà delimitar i
ordenar aquests sòls, incorporant-los com a urbans al
planejament a tots els efectes. Tot això sens perjudici que, en
alguns casos, se'ls qualifiqui com a assentaments en el medi
rural.

També es regula el concepte de sòl urbanitzable i es fixen,
pel que fa al que és ordenat directament pel planejament
general, les càrregues que ha d'assumir el promotor, amb un
regim diferencial de la resta de sòls urbanitzables i que es
justifica per l'especificitat o l’escassa entitat d'aquests sòls
ordenats. Seguidament, es regulen les actuacions de
transformació urbanística en sòl urbà, adaptant la regulació
autonòmica a l'estatal i deixant clar, en coherència amb això,
que aquestes actuacions no poden comportar mai la urbanització
de sòl no transformat.

Pel que fa al capítol 2, es fixa una nova regulació dels deures
relatius a les actuacions de transformació urbanística pel que fa
a la cessió de sòl lliure de càrregues i a la reserva de sòl d'ús
residencial per a habitatges sotmesos a algun regim de protecció
pública. En aquest cas, es permet que el planejament moduli
aquestes cessions per afavorir les operacions de recuperació i
millora dels sòls urbans, entre d'altres aspectes.
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En el capítol 3 es fixen diverses mesures de simplificació i
agilitació, com ara la possibilitat de modificar el planejament
urbanístic encara que aquest no estigui adaptat a instruments
d'ordenació territorial o no contengui el catàleg de protecció del
patrimoni històric o la possibilitat de modificar la delimitació de
polígons o d'unitats d'actuació o del sistema de gestió.
Finalment es modifica la Llei de disciplina urbanística per
facilitar i incentivar els processos de legalització i de restitució
de la realitat física alterada quan la primera no sigui possible.

D'altra banda, el capítol 4 estableix un seguit de
modificacions de la Llei del sòl rústic, començant per una nova
regulació de la prestació compensatòria per a usos i
aprofitaments excepcionals, regulada en l'article 17 i que fins
ara ha estat inaplicada per la seva manca de desplegament.
Especialment transcendent, per fer una passa important cap a la
seguretat jurídica, és la nova regulació de l'article 19 en el sentit
que fixa un regim jurídic mínim per a aquells usos existents en
un àmbit en què la nova implantació d'aquests usos esdevé
prohibida. Fins ara, la situació de les construccions i
instalAlacions relacionades amb aquests usos era molt poc clara
i se'n dificultava la possibilitat de fer-hi obres de manteniment
o millora. Amb la nova redacció es reconeixen aquests usos
previs com a permesos excepte que el planejament determini
una altra cosa o que la seva implantació sigui contrària a la
normativa vigent.

També és especialment important la modificació de l'article
26, ja que permet ampliar els usos que es poden implantar al sòl
rústic de manera justificada. El desenvolupament social i
econòmic de les zones rurals no s'oposa a una gestió sostenible
del medi ni del paisatge. Al contrari, són molts els elements de
connexió entre uns i altres, ja que és ben obvi que la millora
sostenible de les condicions socioeconòmiques d'una zona ha de
revertir en una millor preservació dels seus valors naturals. En
qualsevol cas, es deixa ben clar que aquests usos que s'autoritzin
han de ser compatibles amb les limitacions que es fixin segons
el grau de protecció de la zona.

Tanca aquest decret llei un conjunt de disposicions que
pretenen donar solució a problemes molt concrets que sovint
suposen importants entrebancs a un desenvolupament correcte
de la política territorial i urbanística o corregeixen situacions
que no responen a la realitat. Cal destacar la modificació de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, que es justifica en la necessitat d'agilitar els
procediments ambientals dels projectes, plans i programes,
modificant, en alguns casos, el sentit del silenci. També es
modifica l'abast d'alguns informes relatius a la sostenibilitat dels
instruments de planejament que ordenin actuacions
d'urbanització.

Per tot això, en virtut de l'article 49 de l'Estatut
d'Autonomia, a proposta del conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió del dia 17 de febrer de 2012,

DECRET

Capítol l
El sòl urbà i urbanitzable

Article 1
Concepte de sòl urbà

Constitueixen el sòl urbà:

a) Els terrenys que el planejament urbanístic general inclou
de manera expressa en aquesta classe de sòl perquè, havent estat
legalment sotmesos al procés d'integració en el teixit urbà, tenen
tots els serveis urbanístics bàsics.

b) Els terrenys que, en execució del planejament urbanístic,
assoleixen el grau d'urbanització que aquest determina.

c) Els assentaments en el medi rural delimitats d'acord amb
l'article 3.

Article 2
Serveis urbanístics bàsics

1. Són serveis urbanístics bàsics:

a) La xarxa viària que tengui un nivell de consolidació
suficient per permetre la connectivitat amb la trama viària
bàsica municipal.

b) Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.

c) El subministrament d'energia elèctrica.

2. Els serveis urbanístics bàsics han de tenir les característiques
adequades per a l'ús del sòl previst pel planejament urbanístic
que el classifica. La classificació com a urbà dels terrenys s'ha
de mantenir al marge del fet que necessitin actuacions de
transformació urbanística per a la implantació o la millora dels
serveis d'urbanització.

Article 3
Assentaments en el medi rural

1. El planejament urbanístic general pot delimitar com a
assentaments en el medi rural els assentaments de caràcter
residencial existents quan entri en vigor aquest decret llei sobre
els quals, bé per la seva escassa entitat o dimensió, bé pel seu
caràcter extensiu, bé per raons d'índole territorial o paisatgística,
no els pertoqui l'aplicació completa del règim jurídic del sòl
urbà.

2. L'ordenació d'aquests àmbits ha de prioritzar el manteniment
del seu caràcter i la seva integració paisatgística a l'entorn. Així
mateix, pot preveure determinades peculiaritats i excepcions
respecte de les dotacions i dels serveis urbanístics fixats, amb
caràcter general, per a la resta de sòl urbà.

En qualsevol cas, l'exempció de la xarxa de sanejament
només pot fixar-se quan es justifiqui per l'elevat cost o perquè
no suposi cap avantatge per al medi ambient, i sempre que es
prevegi la instalAlació de sistemes de depuració d'aigües
residuals de caràcter individual, com depuradores d'aigua o
fosses sèptiques estanques i homologades.
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3. En cap cas no es podran delimitar com a assentaments en el
medi rural aquells sòls la transformació urbanística dels quals
s'hagi iniciat estant ja classificats com a sòl rústic protegit.

Article 4
El sòl urbanitzable

1. Constitueixen el sòl urbanitzable els terrenys que el
planejament urbanístic general, d'acord amb les determinacions
i els límits del pla territorial insular, classifiqui així per
considerar-los adequats per garantir el creixement i les
necessitats de la població i de l'activitat econòmica.

2. El planejament urbanístic municipal pot distingir en aquesta
classificació de sòl entre:

a) Sòl urbanitzable ordenat, que s'integra pels terrenys que,
per la seva reduïda dimensió o perquè es destinen
predominantment a usos dotacionals, siguin ordenats de manera
detallada pel planejament urbanístic municipal corresponent.

b) Sòl urbanitzable no ordenat, que s'integra per la resta de
terrenys urbanitzables. El planejament urbanístic general ha de
delimitar un sector o més i fixar les condicions i els requisits
exigibles per transformar-lo mitjançant la formulació, la
tramitació i l'aprovació definitiva d'un pla parcial.

3. El planejament urbanístic general municipal ha de destinar
almenys dos terços de la superfície bruta de cada àmbit de sòl
urbanitzable ordenat a usos dotacionals o d'infraestructures, com
també la seva incorporació al patrimoni públic de sòl, que han
de ser cedits de manera obligatòria i gratuïta. Aquesta reserva
per a usos dotacionals o d'infraestructures s'ha de fer de manera
motivada i substitueix la que, amb caràcter general, fixa la
normativa urbanística per als sòls urbanitzables. Dins d'aquests
dos terços s'han d'incloure els terrenys que incorporin
l'edificabilitat que pertoqui als efectes de complir l'article 9.

Article 5
Actuacions de transformació urbanística en sòl urbà

1. Tenen la consideració d'actuacions de transformació
urbanística en sòl urbà les actuacions de renovació o reforma
integral de la urbanització i les actuacions de dotació. Aquestes
actuacions no poden implicar la transformació urbanística de sòl
rural i, en conseqüència, en cap cas no computen com a
creixement a l'efecte del que preveuen l'article 33 de la Llei
6/1999, de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de
les Illes Balears i de mesures tributàries, i les disposicions
corresponents que fixin els plans territorials insulars en
desplegament d'aquest article.

2. Són actuacions de renovació o de reforma integral de la
urbanització les que impliquen la reordenació general d'un
àmbit de sòl urbà que suposi la modificació substancial de
l'ordenació preexistent.

3. Són actuacions de dotació les actuacions aïllades en sòl urbà
que tenen algun dels objectes següents:

a) La transformació dels usos preexistents o l'augment de
l'edificabilitat o de la densitat de determinades parcelAles i, si
n'és el cas, l'exigència de majors reserves per a zones verdes,
per a espais lliures i per a equipaments.

b) La compleció dels serveis d'urbanització a fi que les
parcelAles assoleixin la condició de solar.

4. No tenen en cap cas la consideració d'actuacions de
transformació urbanística les actuacions sobre sòls urbans
següents:

a) Les actuacions aïllades de dotació de serveis a parcelAles
amb la finalitat que adquireixin la condició de solar sempre que
no sigui necessari distribuir equitativament els beneficis i les
càrregues de l'actuació, podent-se trobar subjectes únicament a
cessió obligatòria i gratuïta de vialitat.

b) Les actuacions d'abast limitat per a l'ajust, l'ampliació o
la millora de la vialitat o dels espais lliures en sòl urbà, sens
perjudici que estiguin subjectes als deures de cessió de sòl per
a sistemes que estableix la legislació urbanística.

Article 6
Concepte de solar

1. Tenen la consideració de solar, als efectes d'aquest decret llei,
els terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a
l'edificació, segons la seva qualificació urbanística, i que
compleixin els requisits següents:

a) Que les vies públiques amb què confrontin disposin
efectivament o puguin arribar a disposar mitjançant la
realització d'obres accessòries i prèvies o,  en tot cas,
simultànies a les d'edificació, d'enllumenat públic, de
pavimentació, si escau, amb voravies encintades i amb els
serveis urbanístics d'acord amb les determinacions que
estableixi el planejament urbanístic o, en tot cas, si aquest no les
especifica, com a mínim amb els serveis bàsics que s'indiquen
en l'article 2 d'aquest decret llei.

b) Que tenguin assenyalades alineacions i rasants, si el
planejament urbanístic les
defineix.

c) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no
han estat inclosos en un àmbit subjecte a actuacions de
transformació urbanística pendents  de desenvolupament.

d) Que, per edificar-los, no s'hagin de cedir terrenys per
destinar-los a carrers o a vies per regularitzar alineacions o
completar la xarxa viària.

2. En el cas dels assentaments en el medi rural, la condició de
solar requereix el compliment del que preveu el punt anterior,
si bé no és necessari disposar de tots els serveis que s'indiquen
en la lletra a) quan així ho determini el planejament urbanístic.
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Capítol II
Deures relatius a les actuacions de transformació

urbanística

Article 7
Règim general del compliment dels deures

1. Les actuacions de transformació urbanística requereixen el
compliment dels deures que es fixen en aquest decret llei, en el
text refós de la Llei estatal de sòl, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, i en la resta de normativa
urbanística aplicable.

2. En la manera que es determini reglamentàriament, el
planejament urbanístic pot preveure altres maneres de
compliment del deure de cessió que es regula en els articles 8 i
9.

Article 8
Deures de la promoció de les actuacions de transformació
urbanística en sòl urbà

1. Els propietaris resten obligats a cedir el sòl lliure de càrregues
d'urbanització corresponent al 15% de l'edificabilitat mitjana
ponderada que comportin les actuacions de renovació o reforma
integral en sòl urbà. Quan es tracti d'actuacions de dotació, han
de cedir el 15% de l'increment de l'edificabilitat mitjana
ponderada que comporti l'actuació respecte de la preexistent.

Els percentatges anteriors es poden incrementar, de manera
justificada pel planejament urbanístic, fins al 20%, en els casos
en què el valor de les parcelAles resultants sigui
considerablement superior a les altres en la mateixa categoria de
sòl o quan l'execució i el manteniment dels serveis urbanístics
impliquin un cost per a l'ajuntament molt superior al de les
altres parcelAles.

2. El planejament urbanístic pot reduir, de manera motivada, els
percentatges anteriors fins al 5% quan es tracti d'actuacions de
transformació urbanística que es duguin a terme en el marc
d'actuacions de recuperació o rehabilitació integral de sòls
urbans.

Article 9
Deures de la promoció de les actuacions de transformació
urbanística en sòl urbanitzable

1. Els propietaris resten obligats a cedir el sòl lliure de càrregues
d'urbanització corresponent al 15% de l'edificabilitat mitjana
ponderada de l'actuació. El planejament urbanístic pot reduir de
manera justificada aquest percentatge fins al 10% quan concorri
alguna de les circumstàncies següents:

a) Que es tracti d'una zona turística no inclosa en l'àmbit
d'un pla d'ordenació de l'oferta turística, per a la qual el pla
territorial insular en determini la reordenació, i sempre que
aquesta impliqui una reducció de l'aprofitament urbanístic
respecte de l'existent amb anterioritat.

b) Que més del 50% de la superfície de l’àmbit d'actuació
s'hagi de destinar a dotacions públiques amb l'obligatorietat dels
propietaris de cedir gratuïtament els terrenys.

c) Que es tracti d'àmbits d'actuació el sòl lucratiu dels quals
es destini predominantment a ús residencial i la seva execució
suposi l'edificació de menys de 20 habitatges.

2. El planejament urbanístic pot incrementar de manera
justificada el percentatge anterior fins al 20% en els casos en
què el valor de les parcelAles resultants sigui considerablement
superior a les altres en la mateixa categoria de sòl o quan
l'execució i el manteniment dels serveis urbanístics impliquin un
cost per a l'ajuntament molt superior al de les altres parcelAles.

Article 10
Reserva per a habitatges protegits

El planejament urbanístic ha de preveure la reserva
d'almenys el 30% del sòl d'ús residencial per a la construcció
d'habitatges sotmesos a algun règim de protecció pública per a
totes les actuacions d'urbanització on l'ús residencial sigui el
predominant.

Això no obstant, el planejament pot preveure maneres
alternatives de complir aquest deure en les actuacions en què es
justifiqui, per la seva menor dimensió o pel seu caràcter
extensiu.

Capítol III
Mesures d'agilitació en matèria de tramitació de

planejament urbanístic, gestió i disciplina

Article 11
Modificacions a la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d'ordenació territorial

1. Es modifica l'article 15 de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d'ordenació territorial, que queda redactat de la
manera següent:

“Article 15
Vinculació al planejament urbanístic

1. Els instruments d'ordenació territorial prevists en aquesta
Llei són vinculants per als instruments de planejament
urbanístic en tots aquells aspectes en què siguin
predominants els interessos públics de caràcter
supramunicipal.

2. El planejament urbanístic ha d'adaptar-se a les
determinacions fixades en els instruments d'ordenació
territorial quan, a través de la revisió, el municipi exerceixi
de manera plena la potestat d'ordenació, sens perjudici que
aquelles determinacions s'integrin, per raó de la seva
prevalença, dins de l'ordenació urbanística vigent.

3. La superació dels terminis fixats en els instruments
d'ordenació territorial per a l'adaptació del planejament
urbanístic només pot tenir l'efecte de legitimar la subrogació
del consell insular en l'exercici de les competències
municipals per fer-ne la redacció i la tramitació.”
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Article 12
Modificacions a la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de
patrimoni històric de les Illes Balears

Es modifica el número 2 de la disposició transitòria tercera
de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

“2. En el cas que s'incompleixi aquest termini, la formació
del Catàleg de protecció del patrimoni històric s'ha de
tramitar conjuntament amb la primera revisió de l'instrument
de planejament general que es redacti.”

Article 13
Modificació a la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de
l'activitat comercial de les Illes Balears

Es modifica la disposició transitòria sisena de la Llei
11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial de
les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

“Disposició transitòria sisena
Vinculació amb el planejament general municipal actual

Els instruments de planejament urbanístic general s'han
d'adaptar al contingut d'aquesta llei en la primera formulació
o revisió, tret que a l'entrada en vigor d'aquesta disposició
transitòria hagi acabat el termini d'informació pública del
procediment de formulació o revisió del planejament
esmentat.”

Article 14
Delimitació de polígons urbanístics i unitats d'actuació i
fixació del sistema de gestió

1. L'ajuntament pot modificar els polígons i les unitats
d'actuació, que poden ser discontínues i afectar totes les classes
de sòl, que estiguin previstes en els instruments de planejament,
com també fer-ne la primera delimitació quan aquests
instruments no la continguin, d'acord amb el procediment
següent:

a) Un cop aprovada inicialment la delimitació, l’expedient
s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública durant un termini
de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i a l'adreça o al punt d'accés electrònic municipal
corresponent. També s'ha de donar audiència als propietaris
afectats durant un termini idèntic.

b) L'aprovació definitiva de la delimitació s'ha de pronunciar
sobre les alAlegacions presentades. Si s'ha de produir un
augment o una disminució de la superfície del polígon o de la
unitat d'actuació superior en un 10% respecte de la proposta
inicial, s'ha de repetir el tràmit d'audiència als propietaris
afectats prèviament a l'aprovació definitiva.

c) L'eficàcia de la delimitació aprovada s'ha de diferir fins
a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Així mateix, la delimitació
aprovada s'ha de publicar a l'adreça o al punt d'accés electrònic
municipal corresponent.

2. Aquest mateix procediment serveix per substituir el sistema
de gestió urbanística o per fixar-lo quan no estigui previst al
planejament.

Article 15
Modificacions a la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, de
disciplina urbanística

1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 39 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“1. Les autoritats competents per imposar les multes són les
següents:

a) Els batles.
b) Els consells insulars, quan actuïn per subrogació o

delegació de competències.”

2. Es modifica l'apartat f) de l'article 45 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“f) Que encara que siguin legalitzables, no se'n solAliciti
la legalització dins dels terminis fixats en l'article 46.1.”

3. Es modifica l'apartat 1 de l'article 46 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“1. S'han de sancionaran amb multa del 5% del valor de
l'obra executada les infraccions que siguin objecte de
legalització i així ho hagi solAlicitat la persona interessada en
el termini fixat per l'Administració, tret dels casos que es
preveuen en l'epígraf g) de l'article anterior. Si la
legalització s'ha instat un cop ha acabat aquest termini, però
abans que s'imposi la sanció, aquesta ha de ser del 5 al 10%
del valor de l'obra executada.

Les infraccions que no puguin ser objecte de legalització
o la legalització de les quals comporti que s'hagi de demolir
una part de l'edificació, s'han de sancionar amb una multa
del 5 al 10% del valor de l'obra executada quan l'infractor,
abans que se li imposi la sanció, restitueixi la realitat física
alterada al seu estat anterior.”

4. Es modifica l'apartat 1 de l'article 65 de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística, que queda redactat de la
manera següent:

“En el termini de dos mesos comptadors a partir de la
notificació de l'acord de suspensió, s'ha de demanar la
llicència oportuna.”

5. Es modifica l'article 72 de la Llei 10/1990, de 23 d'octubre,
de disciplina urbanística, que queda redactat de la manera
següent:

“1. Independentment de la resolució de demolició o de
reconstrucció, les infraccions urbanístiques comeses contra
el que disposa aquesta llei han de donar lloc a la imposició
de sancions pecuniàries.

L'òrgan actuant ha d'adoptar les multes que
corresponguin a proposta de l'instructor, amb les formalitats
prèvies que preveu la Llei de procediment administratiu i
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com a continuació a l'expedient de demolició o
reconstrucció instruït.

2. Sens perjudici del que estableix l’article 33, el fet que
l'infractor restitueixi la realitat física alterada al seu estat
anterior, dins del termini previst en l'apartat primer de
l'article 67, dóna lloc, a instància de la persona interessada,
a la condonació del 80% de la sanció imposada.”

Capítol IV
Mesures relatives a usos i activitats en sòl rústic

Article 16
Modificacions a la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears

1. Es modifica l'article 17 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del
sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat de la manera
següent:

“Article 17
Prestació compensatòria per usos i aprofitaments
excepcionals

1. L'autorització d'activitats en sòl rústic relacionades amb
usos extractius o declarades d'interès general genera una
prestació compensatòria derivada de l'atribució d'un ús i
aprofitament excepcional atípic en aquesta classe de sòl. En
qualsevol cas queden exemptes d'aquesta prestació les
activitats relacionades amb la protecció i l'educació
ambiental, les activitats del sector primari, a excepció de les
extractives, i les indústries de transformació agrària.

2. La prestació compensatòria grava les activitats
esmentades, que es poden concretar en actes d'edificació o
el seu canvi d'ús, de construcció, de realització d'obres,
instalAlacions o extracció d'àrids, que no estiguin vinculats
a l'explotació agrícola, ramadera, forestal, pecuària i
cinegètica, o a la conservació i a la defensa del medi natural.

3. La gestió de la prestació compensatòria per usos i
aprofitaments excepcionals correspon al municipi en què
s'autoritzin les activitats subjectes. Els recursos que se
n'obtinguin s'han de destinar necessàriament al patrimoni
públic municipal de sòl, en els termes que es preveuen en la
legislació urbanística i en aquesta Llei, o a actuacions de
millora paisatgística i mediambiental en sòl rústic que
s'hagin previst específicament en l'instrument de
planejament general urbanístic municipal i que impliquin
despesa de capital.

4. Estan obligats a pagar aquesta prestació les persones
físiques o jurídiques que promoguin les activitats o els actes
esmentats en els apartats anteriors. En el moment de la
concessió de la llicència municipal corresponent s'ha de
meritar una quantia del deu per cent de l'import dels costs
d'inversió de la implantació efectiva, exclosa la corresponent
a maquinària i equips.

5. Els municipis poden establir, mitjançant l'ordenança
corresponent, quanties inferiors segons el tipus d'activitat i
les condicions d'implantació, com també preveure
exempcions al pagament de la prestació compensatòria per
activitats benèfiques o assistencials i sense ànim de lucre
quan aquestes s'acreditin fefaentment. En qualsevol cas, els

actes que duguin a terme les administracions públiques en
exercici de les competències pròpies estan exempts
d'aquesta prestació.”

2. Es modifica el número 3 de l'article 19 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“3. Són usos prohibits aquells en relació amb els quals no és
possible autoritzar cap activitat, atès que la incidència de les
actuacions que s'hi vinculen és incompatible amb la
protecció del sòl rústic. No obstant això, i excepte quan així
s'indiqui expressament, la prohibició d'un ús no implica el
cessament dels ja existents ni la prohibició d'actuacions
tendents a recuperar, mantenir o millorar les edificacions i
instalAlacions realitzades sense infracció de la normativa
vigent a la data de la implantació.”

3. Es modifica el número 2 de l'article 26 de la Llei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“2. La declaració d'interès general es pot atorgar a totes les
activitats que, respectant les limitacions que s'estableixin
d'acord amb els usos i essent compatibles amb el grau de
protecció de la zona, contribueixin a l'ordenació o al
desenvolupament rurals o resultin d'ubicació necessària en
sòl rústic.

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per ordenació o
desenvolupament rurals el conjunt de polítiques públiques
adreçades al manteniment i l'ampliació de la base econòmica
del medi rural a través de la preservació d'activitats
competitives i multifuncionals, i a la diversificació de la
seva economia amb la incorporació de noves activitats
compatibles amb un desenvolupament sostenible.”

4. Es modifica el número 3 de l'article 36 de la L1ei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“3. La comissió insular d'urbanisme o l'òrgan del consell
insular corresponent que tingui atribuïda la competència, ha
de sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública durant
un termini de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i a l'adreça o punt d'accés
electrònic corresponent -amb la finalitat que es puguin
formular les alAlegacions pertinents sobre els extrems
assenyalats en el punt anterior- i, a la vista del resultat,
emetre l'informe corresponent i notificar-lo a la corporació
municipal.”

5. Es modifica el número 2 de l'article 37 de la L1ei 6/1997, de
8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“2. L'òrgan que hagi d'efectuar la declaració ha de sotmetre
l'expedient al tràmit d'informació pública durant un termini
de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears i a l’adreça o punt d'accés electrònic
corresponent, i a l'informe, durant un termini idèntic, dels
organismes i de les administracions amb competències en la
matèria de què es tracti.”
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Disposició addicional primera
Sòl urbanitzable

1. Els sòls classificats com a urbans en el planejament urbanístic
vigent a l'entrada en vigor d'aquest decret llei que no compleixin
el que disposa l'article 1 o la disposició transitòria primera,
passen a tenir la classificació de sòl urbanitzable. En la mesura
que l'ordenació que fixi el planejament general sigui suficient
per al seu desenvolupament, s'entén que es tracta d'un sòl
urbanitzable ordenat als efectes que preveu l'article 4.

2. Els sòls que passin a tenir la classificació d'urbanitzable
d'acord amb aquesta disposició addicional, computen també
com a creixement als efectes de l'article 33 de la L1ei 6/1999,
de 3 d'abril, de les directrius d'ordenació territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries, i les disposicions corresponents
que fixin els plans territorials insulars en desplegament d'aquest
article.

Disposició addicional segona
Modificació a la Llei 8/1988, d'1 de juny, d'edificis i
instalAlacions fora d'ordenació

Es modifica, en l'article 1, la frase «El nou planejament
establirà les normes urbanístiques aplicables als elements que
restin en aquesta situació i les actuacions autoritzades», que
queda redactada de la manera següent: «El nou planejament ha
d'establir les normes urbanístiques aplicables als elements que
restin en aquesta situació i les actuacions autoritzables.»

Disposició addicional tercera
Modificacions a la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears

1. Es modifica el paràgraf segon de l'article 29.1 de la Llei
11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears, que
queda redactat de la manera següent:

“Transcorregut el termini sense que s'hagi tramès
l'informe a l’òrgan ambiental, aquest ha de prosseguir les
actuacions, sense que sigui necessari tenir en compte
l'informe emès fora del termini, sens perjudici de la
responsabilitat del personal al servei de l'administració
pública per la manca d'informe o l'emissió i tramitació
d'aquest fora de termini.”

2. Es modifica l'article 44.3 de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“3. La manca de resolució i notificació en el termini indicat
en l'apartat anterior determina la no-subjecció del projecte
a l'avaluació d'impacte ambiental, sens perjudici de la
resolució expressa posterior, que només pot ser
confirmatòria de la no-subjecció, sens perjudici, si escau, de
l'inici del procediment de revisió d'ofici de l'acte presumpte
per la causa prevista en l'article 62.1.f) de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.”

3. Es modifica la lletra a) del punt número 3 de l'article 89 de la
Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:

“a) El de l'administració hidrològica sobre disponibilitat
d'aigua potable, en quantitat i qualitat, i suficiència de la
capacitat de la xarxa de sanejament i depuració, en relació
amb la població prevista a les actuacions d'urbanització que
es proposin; com també sobre la protecció del domini públic
hidràulic.”

4. Es modifica l'article 96.4 de la Llei 11/2006, de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, que queda redactat
de la manera següent:

“4. La decisió de l'òrgan ambiental s'ha de formular en el
termini màxim de dos mesos, comptadors des de l'entrada de
la solAlicitud i de tota la documentació en el registre de
l'òrgan competent per emetre-la. La manca d'emissió i
notificació de la decisió en el termini indicat implica la
no-subjecció del pla o programa a l'avaluació ambiental
estratègica, sens perjudici de la resolució expressa posterior,
que només pot ser confirmatòria de la no-subjecció, sens
perjudici, si escau, de l'inici del procediment de revisió
d'ofici de l'acte presumpte per la causa prevista en l'article
62.1.f) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Disposició addicional quarta
Patrimoni públic de sòl

Els béns, recursos i drets integrants dels patrimonis públics
de sòl, qualsevol que sigui l'ús lucratiu al qual estiguin destinats,
amb excepció del residencial protegit, poden tenir la condició de
preu del contracte, a l'efecte de retribuir el contractista, de
conformitat amb el que disposa la normativa de contractació del
sector públic, sempre que el contracte tingui per objecte alguna
de les destinacions del patrimoni públic de sòl que estableix la
legislació vigent.

Disposició addicional cinquena
Atorgament d'un nou termini per a la inclusió dels
aprofitaments d'aigua en el Catàleg d'aigües privades

S'atorga als titulars d'aprofitaments d'aigua afectats per les
disposicions transitòries de la Llei 29/1985, de 2 d'agost,
d'aigües, que estiguin en possessió de les autoritzacions
corresponents atorgades per l'organisme competent en matèria
minera o hidràulica amb anterioritat a l'entrada en vigor de
l'esmentada Llei d'aigües, o que, si no les tenen, puguin
acreditar que els aprofitaments són anteriors a l'entrada en vigor
del Decret Llei 11/1968, de 16 d'agost, del Decret 632/1972, de
23 de març, o del Decret 3382/1973, de 21 de desembre, pel que
fa a l'àmbit territorial de cada una de les illes de Mallorca,
d'Eivissa, de Menorca i de Formentera, respectivament, un
termini de tres anys comptadors a partir de la publicació
d'aquesta disposició en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Disposició addicional sisena
Comunicació prèvia dels usos privatius d'aigües a
l'aplicació de l'article 54.2 del Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova la Llei d'aigües

Els usos privatius d'aigües a què es refereix l'article 54.2 del
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'aigües, a l'àmbit de les Illes Balears s'ha
de subjectar a la comunicació prèvia a l'administració
hidràulica, d'acord amb el que preveu l'article 71 bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, introduït per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici,
en el termes que, si cal, es determinin reglamentàriament, sens
perjudici de l'aplicació directa i immediata d'aquesta norma.

El regim de les autoritzacions atorgades durant la vigència
de l'article 22.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, com també del Decret
51/2005, de 6 de març, pel qual es regula el procediment
d'atorgament de les autoritzacions d'explotació d'aigües
subterrànies amb volum inferior a 7.000 m3/any i la intervenció
dels directors facultatius i empreses de sondejos, s'ha de
determinar reglamentàriament.

Disposició transitòria primera
Sòls transformats a l'entrada en vigor d'aquest decret llei

1. Sens perjudici del que disposa l'article 1, constitueixen també
sòl urbà els terrenys que, a l'entrada en vigor d'aquest decret llei
i amb independència de la seva classificació urbanística prèvia,
estiguin integrats en una trama urbana i compleixen algun dels
requisits següents:

a) Trobar-se transformats per la urbanització pel fet que cada
una de les parcelAles disposa de tots els serveis urbanístics que,
si escau, exigia el planejament que en legitima l'execució i, en
tot cas, amb els bàsics, plenament funcionals i suficients per a
la població a la qual han de donar servei.

b) Trobar-se parcialment transformats per la urbanització pel
fet de no disposar de tots els serveis urbanístics bàsics o que
algun d'aquests no sigui plenament funcional o suficient, sempre
que estiguin edificats en més de dues terceres parts de la
superfície edificable.

2. L'ajuntament ha d'incorporar els àmbits a què es refereix el
número anterior al planejament urbanístic propi, bé directament
al planejament general propi, bé a través de la formulació de
plans especials, i els ha d'ordenar. La delimitació dels àmbits
determinats en la lletra b) s'ha de fer de manera homogènia i
sense incloure zones no edificades on manquin els serveis
urbanístics.

3. L'ordenació que es fixi ha d'avaluar la necessitat dels serveis
d'urbanització que es requereixin i també la qualitat dels que
existeixen, i pot imposar les càrregues urbanístiques que
pertoquin per a l'obtenció de dotacions.

Fins que s'aprovi l'instrument de planejament a què es
refereix l'apartat anterior, en aquests terrenys no es poden
autoritzar obres d'urbanització ni d'edificació que impliquin
construccions de nova planta o ampliació de les que ja
existeixen.

4. No obstant el que es preveu en els paràgrafs anteriors, en cap
cas no poden classificar-se com a urbans:

a) Els sòls la transformació urbanística dels quals s'hagi
iniciat estant ja classificats com a sòl rústic protegit.

b) Els sòls que, amb anterioritat, hagin estat sotmesos a
processos de canvi de classificació urbanística dels quals hagi
derivat el reconeixement d'un dret a indemnització.

5. A l'efecte de l'aplicació del que assenyala l'apartat 1, el
simple fet que el terreny confronti amb carreteres i vies de
connexió interlocal o amb vies que delimiten el sòl urbà, no
comporta que el terreny constitueixi o tengui la consideració de
sòl urbà.

Disposició transitòria segona
Reserva per a habitatges protegits

La reserva de sòl d'ús residencial per a la construcció
d'habitatges sotmesos a algun regim de protecció pública
prevista en l'article 10 no és d'aplicació a les actuacions
d'urbanització que, a l'entrada en vigor d'aquest decret llei,
tenguin aprovat l'instrument que determina la distribució
equitativa dels beneficis i de les càrregues de l'actuació.

Disposició derogatòria

1. Es deroguen expressament les disposicions següents:

a) Els articles 10 i 11 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d'interès general en matèria d'ordenació territorial,
urbanisme i d'impuls a la inversió.

b) Els articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 i la disposició addicional
tercera de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per
a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears.

c) L'article 22.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives, pel qual a l'àmbit de les
Illes Balears es deixava sense efecte el contingut de l'apartat
segon de l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20
de juliol, que aprova el text refós de la Llei d'aigües.

d) La disposició addicional tercera de la Llei 14/2000, de 21
de desembre, d'ordenació territorial.
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e) El número 3 de la disposició transitòria tercera de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les Illes
Balears.

f) L'article 8 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears.

g) L'article 37, el punt 1 de l'article 38, l'apartat e) de l'article
45 i el segon paràgraf de l'article 47, de la de la Llei 10/1990, de
23 d'octubre, de disciplina urbanística.

h) La Llei 10/1989, de 2 de novembre, de substitució de
planejament urbanístic municipal.

i) El darrer paràgraf de l'article 3 de la Llei 8/1988, d'1 de
juny, d'edificis i instalAlacions fora d'ordenació, en la redacció
de l'article 14 de la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
d'impuls a la inversió.

j) El Decret 159/1989, de 28 de desembre, sobre adaptació
dels plans generals d'ordenació urbana i de les normes
subsidiàries i complementàries de planejament a la Llei 8/1988,
d'1 de juliol, sobre edificis i instalAlacions fora d'ordenació.

k) El Decret 51/2005, de 6 de març, pel qual es regula el
procediment d'atorgament de les autoritzacions d'explotació
d'aigües subterrànies amb volum inferior a 7.000 m3/any i la
intervenció dels directors facultatius i empreses de sondejos.

l) El Decret 108/2005, de 21 d'octubre, pel qual es regulen
les condicions tècniques d'autoritzacions i concessions d'aigües
subterrànies i d'execució i abandonament dels sondejos en
l'àmbit de les Illes Balears, només en el que es refereix a les
autoritzacions d'explotació d'aigües subterrànies amb volum
inferior a 7.000 m3/any.

2. Així mateix, queden derogades les disposicions del mateix
rang que aquest decret llei o d'un rang inferior que siguin
incompatibles amb aquesta norma, s'hi oposin o la contradiguin.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquest decret llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 17 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1391/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general sobre l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, a tramitar pel procediment d'urgència.
(Mesa de 7 de març de 2012).

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes balears,
sobre la política general sobre l'EPRTVIB.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la dimissió del
subdirector general Sr. Palazón i el posterior nomenament d'un
substitut amb un currículum netament polític, atenent que aquest
fet sumat a la pretensió de nomenar un consell de direcció sense
diàleg amb els grups parlamentaris de l'oposició, entenem que
és necessària una explicació urgent del Govern sobre
l'EPRTVIB.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre la garantia de pluralisme i independència de
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1450/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 133/12, relativa a
política general en matèria d'educació. (Mesa de 7 de març de
2012).

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
133/12, relativa a política general en matèria d'educació, la
moció següent.

Exposició de motius

El Parlament de les Illes Balears constata que, en una època
de dificultats evidents en la gestió del sistema educatiu de la
nostra comunitat autònoma, és totalment imprescindible que
existeixi una informació fluïda per part del Govern envers els
centres educatius i una comunicació permanent entre la
Conselleria d’Educació i la comunitat educativa.
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El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
la dotació de recursos als centres educatius es faci efectiva, com
a mínim, per cobrir les necessitats bàsiques per al seu
funcionament. Així mateix, remarca la necessitat que aquests
recursos es reparteixin de manera equitativa i que en cap cas no
es penalitzi econòmicament la bona gestió del pressupost de
determinats centres educatius.

El Parlament de les Illes Balears constata la importància de
la Formació Professional per al bon funcionament del nostre
sistema educatiu. En aquest sentit remarca la necessitat
d’impulsar centres com Can Marines, a Eivissa, i els nous cicles
formatius als instituts de Sa Serra, a Sant Antoni de Portmany
i a Santa Eulària del Riu.

El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el principi
que per a nosaltres l’educació constitueix un dret universal i
que, en cap cas, no es dificultarà l’accés a l’educació de cap
infant, siguin quines siguin les seves condicions econòmiques,
socials, d’origen, o qualsevol altra contingència del seu entorn.
El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que el
Govern de les Illes Balears faci un esforç per aconseguir més
recursos per al nostre sistema educatiu, tant davant els òrgans
competents de l’Estat Espanyol i de la Unió Europea, per poder
atendre en les millors condicions tant l’alumnat nouvingut com
aquell alumnat més desfavorit.

L’esforç en aquests camps ha fet possible durant aquests
darrers anys que l’índex de fracàs escolar i d’abandonament
escolar anàs a la baixa.

El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
es construeixi el nou centre d’Es Pratet i que, mentre se’n duu
a terme la construcció, que l’actual centre d’aules modulars
pugui créixer d’acord amb les seves necessitats.

El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
el sistema educatiu de les Illes Balears pugui assentar-se sobre
el consens i sobre el diàleg entre les diferents sensibilitats
polítiques, fet que s’hauria de materialitzar a través d’un futur
Pacte per l’Educació. En qualsevol cas, el Pacte per l’Educació
ha d’englobar pactes en qüestions fonamentals com ara el paper
de la llengua catalana com a llengua vehicular del nostre
sistema educatiu.

Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a informar degudament els centres educatius i la
comunitat educativa en general de les disposicions que facin
referència al funcionament del sistema educatiu a la nostra
comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tractar de manera equànime i transparent els centres
educatius a l’hora de distribuir els escassos recursos que tenen
assignats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fixar de forma immediata un calendari de pagaments
del deute als centres educatius, a regularitzar els actuals
pagaments i a crear una bossa de contingència per facilitar els
pagaments dels deutes acumulats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prestar una especial atenció als estudis de Formació
Professional, amb especial esment a concloure el centre de Can
Marines i a posar-lo en funcionament, i als nous cicles formatius
de l’IES Sa Serra, de Sant Antoni de Portmany i al nou institut
de Santa Eulària del Riu.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reafirmar-se en el fet que l’educació constitueix un
dret universal, i que la precària situació econòmica que patim no
pot afectar l’educació de cap infant.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una negociació enèrgica i decidida amb el
Govern de l’Estat i amb els òrgans competents de la Unió
Europea a fi i efecte d’aconseguir els pressuposts necessaris per
poder gestionar dignament el sistema educatiu, amb esment
especial als programes de reforç i acollida, absolutament
imprescindibles en el context d’una societat com la nostra, per
tal de continuar mantenint la tendència a la baixa del fracàs i
l’abandonament escolars.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar les passes necessàries perquè el colAlegi d’Es
Pratet pugui créixer d’acord amb les seves necessitats de cara al
curs 2012-2013, mentre s’està a l’espera de la construcció de
l’edifici definiu per al centre.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per aconseguir els consensos necessaris per
a un futur Pacte per l’Educació a les Illes Balears i a refer el
Pacte per la Llengua, per tal d’assegurar el paper de la llengua
catalana com a llengua vehicular del nostre sistema educatiu.

Palma, a 5 de març de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1351/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Oficina d'Atenció del Menor. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1352/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a alta a la Seguretat Social dels
mestres becaris. (Mesa de 7 de març de 2012).
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RGE núm. 1354/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a sisena hora lectiva.
(Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1356/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a pla de suport a la lectura i
l'escriptura. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1357/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a persones afectades del pla de
suport a la lectura i l'escriptura. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1364/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a distribució de l'aigua de la
dessaladora de Ciutadella. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1425/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs, febrer. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1426/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l'embaràs, febrer (II). (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1427/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a mamografies, febrer.
(Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1428/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, febrer. (Mesa de 7 de
març de 2012).

RGE núm. 1429/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a beneficiaris de l'ajuda
econòmica familiar de dependència, febrer (II). (Mesa de 7 de
març de 2012).

RGE núm. 1430/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a endarreriments en
l'ajuda econòmica familiar de dependència, febrer. (Mesa de
7 de març de 2012).

RGE núm. 1431/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència, febrer (II). (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1432/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a baixa en el sistema
informàtic; dependència, febrer. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1437/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ajuda econòmica familiar
de dependència, febrer. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1441/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a retirada de les llaçades
de les façanes dels centres educatius. (Mesa de 7 de març de
2012).

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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.

Han trobat ja la persona adequada per dirigir l'Oficina
d'Atenció del Menor?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Per quin motiu no han estat donats d'alta a la Seguretat
Social els mestres becaris de suport a la lectura i l'escriptura que
treballen a les escoles a través del conveni amb la Fundació
Universitat?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quines conseqüències tendrà sobre la jornada escolar la
incorporació d'una sisena hora lectiva?
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Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

En quina situació es troben els convenis amb la Fundació
Universitat i els pagaments de les mensualitats dels mestres
becaris que des del mes de setembre duen a terme el pla de
suport a la lectura i l'escriptura a les escoles de les Illes Balears,
sense cap conveni-contracte que els avali ni cap pagament a
compte per la tasca desenvolupada?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Quantes persones (segmentat per illes) estan afectades pel
retard en la signatura dels convenis amb la Fundació Universitat
i els pagaments de les mensualitats dels mestres becaris que
duen a terme el pla de suport a la lectura i l'escriptura a les
escoles de les Illes Balears?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quins estudis i/o informes ha fet el Govern de les Illes
Balears per conèixer la viabilitat tècnica i econòmica de la
inversió necessària per distribuir l'aigua procedent de la
dessaladora de Ciutadella a tots els municipis de l'illa?

Palma, a 28 de febrer de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de febrer de 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de febrer de 2012 i que hagin de ser abonades per l'Ib-
salut?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de febrer de 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.



BOPIB núm. 36 -  9 de març de 2012 1471

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

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de febrer
de 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de febrer de 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència des de l'1 de gener al 29 de febrer de
2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

A quina normativa es referia el Sr. Conseller quan va indicar
que s'havien de retirar les llaçades a les façanes dels centres?

Palma, a 2 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1472/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retallades i objectius de dèficit. (Mesa de
7 de març de 2012).

RGE núm. 1473/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a nous imposts i taxes. (Mesa de 7 de març
de 2012).

RGE núm. 1478/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a venda de l'edifici del carrer Palau Reial, 14. (Mesa
de 7 de març de 2012).
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RGE núm. 1479/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fira de turisme de Berlín. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1480/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions a l'IES Pasqual Cabo i Caldés de Maó. (Mesa de
7 de març de 2012).

RGE núm. 1482/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per a una major eficiència a GESMA. (Mesa de 7 de
març de 2012).

RGE núm. 1483/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió amb el Fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús de
Cooperació. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Conferència sectorial d'ocupació i assumptes laborals. (Mesa
de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1485/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a duplicitats en matèria de caça. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1486/12, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a previsió
pressupostària en relació amb el Polígon III de Maó. (Mesa de
7 de març de 2012).

RGE núm. 1487/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Diada de
les Illes Balears. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1488/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compromís adquirit pel Ministeri de Foment en relació amb les
Illes Balears. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
problemes reals de la Formació Professional. (Mesa de 7 de
març de 2012).

RGE núm. 1490/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a solAlicituds de RMI. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1491/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció
sanitària a Menorca. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1492/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
de finançament autonòmic. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1493/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
priorització d'imposts. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1494/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dèficit públic previst. (Mesa de 7 de març de 2012).

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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

Quines retallades té previst fer el Govern de les Illes
Balears per complir amb els objectius de dèficit?

Palma, a 7 de març de 2012.
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, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quins imposts i taxes fa comptes implantar el Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 7 de març de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Quins són els motius pels quals el Govern de les Illes
Balears ha trobat adient, per ara, no posar a la venda l'edifici de
la seva propietat, situat al carrer Palau Reial, 14?

Palma, a 7 de març de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quin estalvi ha suposat l'assistència a la Fira de Turisme de
Berlín d'enguany en relació amb la de l'any passat?

Palma, a 6 de març de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions té previst dur a terme la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats a l'IES Pasqual Cabo i
Caldés de Maó?

Palma, a 6 de març de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures estructurals ha pres el nou govern per
aconseguir una major eficiència a l'empresa pública GESMA?

Palma, a 7 de març de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Presidència de la reunió
mantinguda el passat 27 de febrer amb el Fons Mallorquí,
Menorquí i Pitiús de Cooperació?

Palma, a 7 de març de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
Conferència sectorial d'ocupació i assumptes laborals celebrada
recentment?

Palma, a 6 de març de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears per tal d'evitar possibles duplicitats amb el Consell
Insular de Mallorca en matèria de caça?

Palma, a 6 de març de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tenia previsió pressupostària l'IBAVI el 2011 per complir
amb els més de 2 milions d'euros compromesos en el conveni
signat l'any 2009 del Polígon III de Maó?

Palma, a 6 de març de 2012.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins efectes han produït els canvis introduïts pel Govern
de les Illes Balears en l'organització de la Diada de les Illes
Balears?

Palma, a 6 de març de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el Govern de les Illes Balears el compromís
adquirit per la ministra de Foment en relació amb les Illes
Balears?

Palma, a 6 de març de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa donar resposta el Govern de les Illes Balears als
problemes reals que té plantejada avui en dia la Formació
Professional?

Palma, a 6 de març de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El consell insular va enviar dia 21 de febrer un mail als
ajuntaments on els comunica que totes les solAlicitud d'RMI que

es varen informar i adjudicat a partir del mes de febrer (inclòs)
quedaran pendents de resolució per qüestions pressupostàries.
Què pensa fer vostè davant aquesta situació?

Palma, a 6 de març de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu la Sra. Consellera de Salut que Menorca rep l'atenció
sanitària que es mereix?

Palma, a 6 de març de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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

Està satisfet el Sr. Vicepresident Econòmic amb el nou
sistema de finançament autonòmic que suposa, enguany, 532
M d'euros més per a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 6 de març de 2012.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

No considera el vicepresident econòmic que s'ha de
prioritzar l'activació de l'impost sobre patrimoni abans que
pujar els imposts sobre la gasolina?

Palma, a 6 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Sr. President del Govern, quines noves retallades efectuarà
l'executiu que presideix per mantenir l'objectiu del dèficit
previst per a l'any 2012?

Palma, a 6 de març de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1401/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
submergida i frau fiscal (I), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 7 de febrer de 2012).

RGE núm. 1402/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
submergida i frau fiscal (II), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 7 de febrer de 2012).

RGE núm. 1403/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a economia
submergida i frau fiscal (III), a contestar davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 7 de febrer de 2012).

RGE núm. 1404/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
liquidadores, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 7 de febrer de 2012).

RGE núm. 1438/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa
Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a marca "España", a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 7 de febrer
de 2012).

RGE núm. 1443/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a associacions de pares i
mares 2012, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 7 de febrer de 2012).

Palma, a 7 de febrer de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A les Illes Balears, en quina quantia es poden xifrar a
l'exercici 2011 l'economia submergida i el frau fiscal, segons
dades de l'Agència Tributària de les Illes Balears?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el resultat de l'Agència Tributària de les Illes
Balears en relació amb la lluita contra el frau fiscal l'any 2011?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines mesures pensa aplicar el Govern de les Illes Balears
a l'exercici 2012 per lluitar contra el frau fiscal?

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha pres el vicepresident econòmic del Govern una decisió
quant a les oficines liquidadores?
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Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de doblers es pensa gastar el Govern de les Illes
Balears per promocionar la marca turística "España"?

Palma, a 29 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin suport donarà la conselleria a les associacions de pares
i mares durant el 2012?

Palma, a 2 de març de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1363/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reforma laboral. (Mesa de 7 de
març de 2012).

RGE núm. 1392/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforma laboral. (Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1393/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reutilització de llibres de text. (Mesa de 7 de març de
2012).

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El Govern de l’Estat ha aprovat recentment el Reial Decret
Llei 3/2012, de 10 de febrer, de reforma laboral, un text que
desfigura el marc normatiu de les relacions laborals a l’Estat
espanyol, més centrat a donar facilitats a l’acomiadament, la
reducció salarial i, en general, a mesures de flexibilitat que
donen més poder als empresaris davant els treballadors i els
seus representants.

Una reforma que ja ha estat qüestionada per la seva
inconstitucionalitat en allò que respecta al període de prova
d’un any del mal anomenat “contracte indefinit”, la
retroactivitat de les indemnitzacions (de 45 a 33 dies amb el
topall de 24 mesos) i l’arbitratge obligatori.

Pel que fa a les Illes Balears, si la reforma de 2010 ja va ser
prou negativa i no tenia en compte les especificitats del nostre
mercat laboral, altament dependent del sector serveis, en aquest
cas el Reial Decret Llei 3/2012 va encara més enllà, amb
conseqüències que poden desfigurar el marc de relacions
laborals a la nostra comunitat:
• L’extensió del contracte amb períodes de prova de fins a un

any serà el més emprat per al sector turístic i produirà una
substitució progressiva dels fixos discontinus per contractes
temporals.

• L’acomiadament objectiu (20 dies per anys i topall de 12
mensualitats) tindrà conseqüències desastroses, ja que de
fet seran els majoristes de viatges els que marcaran si hi ha
causa d’acomiadament barat.

• La pròrroga de l'aplicació del conveni colAlectiu únicament
per dos anys d’ençà que es denuncia afectarà greument la
negociació colAlectiva, com ara el sector del comerç, que fa
més d’un any que intenta negociar el conveni sense èxit.

• La supressió de l’autorització administrativa per als ERO és
una pèrdua de competència autonòmica que pot agreujar la
deslocalització de les empreses insulars, sobretot quan hi ha
grans empreses com Air-Europa que estan plantejant
expedients de regulació en aquests moments.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i la Conselleria de Treball a exigir davant el Govern de
l’Estat que qualsevol modificació de la normativa laboral
tengui en compte la realitat particular del nostre mercat de
treball, altament temporal i precari.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a retirar la reforma laboral i a elaborar una nova reforma que
mitjançant el diàleg amb els agents socials i el conjunt de les
forces polítiques faci propostes i incentius per al foment d’una
ocupació de qualitat i estable.
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Palma, a 24 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les disposicions contingudes en el Reial Decret Llei
3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral, aprovat pel Govern d'Espanya tendran, quan
s'aprovi, si n'és el cas, per les Corts Generals, conseqüències
molt negatives sobre els drets dels treballadors.

La reforma pretén que l’acomiadament sigui l'opció més
fàcil perquè una empresa millori la seva competitivitat. La
reforma portarà més atur: en un moment de recessió com el
qual estem vivint, una reforma laboral com aquesta. només
serveix per facilitar i abaratir l'acomiadament, per facilitar més
la destrucció de llocs de treball, però no per incentivar la
contractació. A més està pensada per un govern que no disposa
d'una agenda de reformes per impulsar el creixement. El govern
només té una agenda d'ajust, de triple ajust: ajust pressupostari,
ajust de rendes de treball (pujada de l'IRPF) i ajust en els drets
dels treballadors.

La reforma suposa una reculada dels drets dels treballadors
perquè:
• Generalitza l’abaratiment de l'acomiadament a 20 dies, en

vincular-ho a una situació habitual en el cicle recessiu de
l'economia, com és la caiguda durant tres trimestres dels
ingressos (independentment que els beneficis augmentin).

• Obre la porta a una rebaixa general dels sous sense
necessitat d'acord. La reforma laboral reforçarà el poder
dels empresaris en les relacions de treball. Aquests tindran
més fàcil modificar les condicions laborals fins al punt que
podran baixar el sou als treballadors sense necessitat
d'acord, simplement per raons de competitivitat o
productivitat.

• Crea un nou contracte amb bonificacions que permet
l'acomiadament lliure i gratuït durant el primer any. Aquest
contracte desvirtua completament el període de prova i pot
provocar una generalització de contractes formalment
indefinits, però que, en la pràctica, no durin més d'un any o
que concloguin als tres anys quan finalitzin les
bonificacions.

• Obre el camí dels acomiadaments colAlectius en el sector
públic. Aquesta reforma afecta un milió d'empleats públics,
perquè no només incumbeix als que treballen en les
empreses públiques, sinó també al personal laboral
contractat directament

pels ajuntaments, les comunitats autònomes o els ministeris.
 

La reforma anulAla la capacitat de negociació dels sindicats
per defensar els drets dels treballadors.

Una gran reforma laboral precisa del pacte dels agents
socials per ser garantia d'èxit. La que ha presentat el govern
facilita la inaplicació dels pactes en els convenis ("despengis").
S'estableix un procediment per saltar-se el que es disposa en els
convenis similars, però més fàcil, que el que es pot usar per
l’acomiadament per causes econòmiques.

Suprimeix l'autorització de l'autoritat laboral dels
expedients de regulació d'ocupació (ERE), amb la qual cosa es
redueix seriosament la capacitat dels sindicats a l'hora de
negociar i s'assumeix un risc afegit de judicialització de les
relacions laborals.

En definitiva, la reforma laboral no resoldrà la greu crisi
que sofreix l'economia espanyola i no rebaixarà l'alta taxa
d'atur existent. El que sí suposarà és una degradació de les
condicions de treball, un empobriment de la població i un atac
a la cohesió social.

La reforma proposada derivarà en un increment del nombre
d'acomiadaments i rebaixes en els sous dels treballadors que
afectaran molt negativament el consum de les famílies,
deprimiran la demanda interna, i en conseqüència produiran
disminucions del Producte Interior Brut que al seu torn
suposaran més desocupació.

La reforma és ineficaç, des de la perspectiva de l'ocupació,
perquè afavoreix l'acomiadament i amb això l'augment de la
desocupació. És injusta, perquè els treballadors perden drets i
perquè dóna tot el poder als empresaris sobre els treballadors
creant a més inseguretat en els treballadors.

És per tot això que el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a presentar al Congrés dels Diputats un projecte de llei
alternatiu i pactat amb els agents socials i les forces polítiques
que tingui com a objectiu la creació d'ocupació de qualitat i
l'estabilitat en l'ocupació.

2. El Parlament de les Illes Balears traslladarà la present
proposició no de llei al president del Govern, a la ministra
d'Ocupació, al president del Congrés dels Diputats, als
portaveus dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats
i als representants dels agents socials.

Palma, 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Malgrat la gratuïtat de l’ensenyament obligatori al nostre
país, la compra de llibres de text a principi de curs és una
càrrega important per a les famílies que han de fer front a una
despesa que, en alguns casos, resulta inassolible per a aquelles
que tenen més d’un fill o filla.

És per aquest motiu que l’anterior conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears va aprovar una
normativa perquè els llibres de text es poguessin reciclar i
passar d’un alumne a un altre, de manera que s’aconseguien
dos objectius: fomentar l’estalvi de les famílies i les bones
pràctiques mediambientals.

Efectivament, la conselleria va regular per Ordre de la
consellera de 2 de juny de 2008, la implantació del programa
de reutilització i la creació d’un fons de llibres de text i
material didàctic per a l’educació primària en els centres
docents sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, i per
l’Ordre de 24 d’abril de 2009 el mateix per a l’alumnat
d’educació secundària obligatòria.

A partir d’aquest fet, molts han estat els centres que s’han
acollit al programa de reutilització de llibres de text, previst per
ser implantat progressivament.

Però no fa massa dies ha sortit als mitjans de comunicació
la notícia que aquest programa se suspendrà per al proper curs,
cosa que ha preocupat als centres que l’havien implantat i molt
més a les famílies que s’acollien a aquest estalvi en les seves
despeses de principi de curs.

El Grup Socialista al Parlament de les Illes Balears pensa
que no és el millor moment, en un context de crisi econòmica
i amb augment de l’atur mes a mes, que un programa com
aquest sigui eliminat, i és per aquest motiu que presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que la reutilització
de llibres de text és un bon sistema, tant per a l’estalvi de les
famílies com també per educar l’alumnat en les bones
pràctiques mediambientals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la implantació progressiva del
programa de reutilització de llibres de text per al curs
2012-2013.

Palma, 28 de febrer de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1353/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a mesures a favor de les energies
renovables, derogació del Decret Llei 1/2012, amb tramitació
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1394/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de gestió de l'art d'enerclament a les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 7 de març de 2012).

RGE núm. 1407/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impacte del nou projecte de reglament de la política
pesquera comuna per al sector pesquer de les Illes Balears,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 7 de
març de 2012).

Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Les mesures del Reial Decret Llei 1/2012, de 28 de gener,
de supressió dels incentius econòmics per a les instalAlacions de
producció d’energia elèctrica a partir de fonts renovables,
resulten nefastes per assolir els objectius i dur a terme
l’execució de la planificació energètica de les Illes Balears i fa
inviables els objectius del Pla d’acció contra el canvi climàtic.

De fet, el Reial Decret ataca directament l’objectiu europeu
de lluita contra el canvi climàtic amb el desplegament de les
energies renovables, i tot plegat en un escenari geopolític
d’increment dels preus del gas i el petroli.

El sistema anterior ja perjudicava notablement les
possibilitats de progressió en energies renovables a les Illes
Balears, amb uns criteris on els territoris insulars no resulten
competitius i la inexistència d’un règim especial com el vigent
a Canàries. Perjudicis específics que se sumen als generals dels
entrebancs burocràtics o la retirada de les primes del darrer
govern socialista.

Això no obstant, el sector s’ha mantingut viu, contribuint
amb la seva feina al medi ambient i a la dinamització de les
inversions econòmiques. Un sector que a les Illes Balears
afecta més d'un centenar d'empreses i centenars de treballadors
i treballadores en aquests moments, però que encara té un
major potencial de creació de llocs de feina nous si hi hagués
una política energètica lligada al necessari canvi de model per
sortir de la crisi.
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Les Illes Balears depenen totalment de centrals tèrmiques
que utilitzen majoritàriament carbó (la font d’energia fòssil més
bruta, que cobreix el 56% de la demanda), gasoil i gas, per
aquest ordre.

Per això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa
i Més per Menorca, presenta a la comissió la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a la derogació del Reial Decret Llei 1/2012 i al restabliment de
les polítiques de suport a les energies renovables.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que reguli un sistema de quotes per a energies renovables per
a tots els sistemes extrapeninsulars, que inclogui per tant les
Illes Balears.

Palma, a 27 de febrer de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La flota d’encerclament de les Illes Balears es concentra
tota al Port de Palma. Es tracta d’una flota petita, formada per
vuit embarcacions, que ateses les seves particularitats tenen
unes condicions de feina específiques per a les Illes Balears,
com tenir dues descàrregues.

Segons la classificació de les arts de pesca que es fa a la
Mediterrània, l’art d’encerclament és una art major.

Ara bé, en emprar la llum, hi ha autors que la consideren un
art menor, artesanal. És aquest el cas de la flota de Palma, que
s’hi pot considerar, per la llum, per la dimensió de les
embarcacions, pel reduït nombre de persones que hi van
embarcades i per les espècies que són el seu objectiu.

Preservar, conservar el nombre d’embarcacions que
pesquen amb arts d’encerclament seria bo per al sector pesquer,
per a l'economia de l'illa, i també ho seria des del punt de vista
agroalimentari i gastronòmic.

La realitat és que any rere any va baixant el nombre
d’embarcacions que es dediquen a aquesta pesca. No per una
única causa: la duresa de la tasca, les captures incertes, l’elevat
preu de l’embarcació dels aparells de pesca i del combustible,
la baixa rendibilitat econòmica són aspectes que afecten
qualsevol modalitat de pesca.

A tot això s’hi ha d’afegir la dura competència que
s’estableix entre aquestes barques i les que vénen de fora, més
potents, i que també pesquen en aigües interiors. Quant això
succeeix, la nostra flota d’encerclament té poques possibilitats
de fer una venda que serveixi per pagar les despeses bàsiques
diàries.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla de gestió de l’art d’encerclament, on,
entre d’altres mesures, s’acotin les aigües interiors de les Illes
Balears de forma que les úniques embarcacions d’encerclament
que hi puguin pescar siguin les que tenen el port base a Palma.

Palma, a 29 de febrer de 2012.
La diputada:
Isabel maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El projecte de nou reglament de la Política Pesquera
Comuna (PPC) que la Comissió Europea ha fet arribar als
diferents estats membres no inclou referències expresses ni
recull, de forma adeqüada, el fet de la insularitat i la doble
insularitat, així com l'impacte que ocasiona en costs,
funcionament i organització per al sector pesquer de les
Balears.

Aquesta nova Política Pesquera Comuna ha d'entrar en
vigor l'any 2013, i incorpora novetats de difícil aplicació en
l’Europa mediterrània com, entre d’altres, l’obligació de
desembarcar els descarts o l'assignació de quotes de pesca per
a cada espècie per als vaixells pesquers; per contra, fomenta la
traçabilitat, amb l'obligatorietat d'indicar l'origen i la data de
captura, fet que afavorirà la flota de les Illes Balears, que
exclusivament captura peix del dia de primera qualitat.

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del
Govern de les Illes Balears ja s'ha reunit amb els representants
dels consells insulars i amb les organitzacions professionals del
sector pesquer de les Balears per informar-los del contingut
d'aquesta proposta de nou reglament per tal de consensuar una
posició conjunta.

Per tot l’anterior, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les gestions
ja iniciades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears amb l'objectiu de
consensuar una posició conjunta, amb els consells insulars i
amb les confraries de pescadores de les Illes Balears, respecte
del nou reglament de la Política Pesquera Comuna (PPC).

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les gestions
iniciades per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern de les Illes Balears amb la finalitat de
neutralitzar els posibles impactes negatius de la reforma de la
Política Agrària Comuna (PAC 2014-2020) sobre el sector
agrícolaramader de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a gestionar davant el govern de la Nació que sigui
tinguda en compte i inclosa la realitat de la Mediterrània i
concretament de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reclamar que la reforma de la Política Pesquera
Comuna inclogui un període transitori amb ajudes de la Unió
Europea per a la modernització de totes les estructures del
sector i la introducció de canvis tecnològics, amb l'objectiu de
reduïr l'impacte sobre la flota i garantir la presencia dels seus
productes al mercat.

Palma, a 29 de febrer de 2012.
La diputada:
Maria Assumpció Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2054/11, presentada per l'Hble Sr. Diputat
Nel Martí i Llufriu, relativa a Moviment de Renovació
Pedagògica de Menorca. (BOPIB núm. 7, de 22 de juliol de
2011).

En quina data té previst la Conselleria d'Educació i
Cultura fer efectiu el pagament de la subvenció concedida al
Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca (MRPM) per
al curs 2009/2010?

Pel que fa la subvenció concedida al Moviment de
Renovació Pedagògica de Menorca (MRPM) per al curs
2009/2010 resten per pagar 8.605,80 euros.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre de la cambra a disposició dels senyors diputats i les
senyores diputades.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3272/11, presentada per l'Hble Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a català, requisit a
l'administració. (BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

Per quin motiu no vol el Govern que el català sigui un
requisit a l'Administració?

L'article 4 de l'Estatut d'Autonomia estableix que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir, juntament amb
la castellana, el caràcter d'idioma oficial, sense que ningú no
pugui ser discriminat a causa de l'idioma, a la vegada que
determina, a l'apartat 3, que "les institucions de les Illes Balears
garantiran l'ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears".

Així mateix l'Estatut d'Autonomia es refereix a les relacions
dels ciutadans amb les administracions públiques; l'article 14
preveu el seu dret a "accedir a la funció pública en condicions
d'igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i
capacitat", i a "dirigir-se a l'Administració de la comunitat
autònoma en qualsevol de les seves dues llengües oficials i a
rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada".

D'altra banda, el mateix criteri és el que persegueix la Llei
7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic quan
indica, a l'apartat 2 de l'article 56, que "les administracions
públiques, en l'àmbit de les seves competències, han de preveure
la selecció d'empleats públics degudament capacitats per cobrir
els llocs de treball a les comunitats autònomes que tinguin dues
llengües oficials", de manera que es garanteixi el dret del
ciutadà a ser atès en la llengua que solAliciti sempre que sigui
oficial en el territori.

En els darrers anys diverses sentències del Tribunal
Constitucional, i especialment la Sentència 31/2010, de 28 de
juny de 2010, han establert el règim jurídic de les llengües
oficials. En aquest sentit aquesta sentència estableix el fonament
jurídic 14, i reitera en el 21, recordant la STC 82/1986, de 26 de
juny, FJ2, que "de acuerdo con la Constitución es oficial una
lengua, independientemente de su realidad y peso como
fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes
públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos
y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y
efectos jurídicos (...), lo que implica que el castellano es el
medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante
ellos en el conjunto del Estado español". I en virtut del
contingut de l'apartat 2 de l'article 3 de CE, "se sigue asimismo
que la consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin
exclusión de los órganos dependientes de la Administración
central y de otras instituciones estatales en sentido estricto".
També en aquesta sentència 31/2010 s'estableix: "La definición
del catalán como la lengua propia de Cataluña no puede
suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la
cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano. (...)
A diferencia de la noción de normalidad, el concepto de
preferencia, por su propio tenor, trasciende la mera
descripción de una realidad lingüística e implica la primacía
de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad
autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso
prioritario de una de ellas, en este caso del catalán sobre el
castellano, en perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos
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lenguas igualmente oficiales y que en nigún caso pueden tener
un trato privilegiado".

Sens perjudici d'això, no s'ha d'oblidar que, per poder
atendre el dret d'opció lingüística de la ciutadania, i com
estableix la Sentència del Tribunal Suprem de 8 de març de
1999, que va recollir els criteris sobre els efectes de la
cooficialitat en el sentit que el coneixement de llengües pròpies
cooficials es pot valorar com a mèrit no eliminatori, pot ser
necessari imposar l'acreditació d'un determinat nivell de
coneixement de la llengua pròpia com a requisit del lloc per
garantir el dret dels ciutadans a usar-la, en els supòsits en què
les funcions que s'han de desenvolupar o la relació directa amb
la ciutadania ho exigeixin.

Per tant es tracta d'assegurar la satisfacció correcta dels drets
lingüístics que es reconeixen als ciutadans en l'àmbit territorial
de les Illes Balears mitjançant la capacitació lingüística del
personal de l'administració, de forma que s'asseguri que el dret
de lliure elecció lingüística pot exercir-se sense obstacles
raonables davant els òrgans i les unitats de l'administració.

Marratxí, 25 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3320/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia conveniades a Ciutadella. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places de centres de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Ciutadella?

Durant el 2011 es varen conveniar 38 places de centre de
dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3325/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a quantes
places de centre de dia hi ha al municipi d'Es Migjorn Gran.
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Es
Migjorn Gran?

Al municipi d'Es Migjorn Gran hi ha 15 places de centre de
dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3326/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia conveniades a Ferreries. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Ferreries?

Al municipi de Ferreries hi ha 13 places de centres de dia
establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3327/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia conveniades a Alaior. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi d'Alaior?

Al municipi d'Alaior hi ha 8 places de centres de dia
establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3328/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia conveniades a Mercadal. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Mercadal?

Al municipi de Mercadal no hi ha cap plaça de centre de dia
establerta per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3329/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia conveniades a Sant Lluís. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).
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Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Sant Lluís?

Al municipi de Sant Lluís hi ha 10 places de centre de dia
establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3330/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia conveniades a Maó. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places de centre de dia conveniades amb la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Maó?

Al municipi de Maó hi ha 55 places conveniades de centres
de dia per a persones dependents.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3331/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia a Mercadal. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de
Mercadal?

Al municipi de Mercadal no hi ha cap plaça de centre de dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3332/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia a Sant Lluís. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de Sant
Lluís?

Al municipi de Sant Lluís hi ha 20 places de centre de dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3334/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia a Ferreries. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi de
Ferreries?

Al municipi de Ferreries hi ha 20 places de centre de dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 3335/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia a Es Castell. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Es
Castell?

Al municipi d'Es Castell hi ha 15 places de centre de dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3336/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places de
centre de dia a Alaior. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places de centre de dia hi ha al municipi d'Alaior?

Al municipi d'Alaior hi ha 10 places de centre de dia.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 3337/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques conveniades a Sant Lluís. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Sant Lluís?

Al municipi de Sant Lluís hi ha 15 places de residència
establertes per conveni.
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Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 3338/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques conveniades a Alaior. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi d'Alaior?

Al municipi d'Alaior hi ha 16 places de residència
establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 3339/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques conveniades a Ferreries. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Ferreries?

Al municipi de Ferreries hi ha 10 places de residència
establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 3340/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques conveniades a Mercadal. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Mercadal?

Al municipi de Mercadal hi ha 14 places de residència
establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 3341/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques conveniades a Ciutadella. (BOPIB núm. 15, de 7
d'octubre de 2011).

Quantes places residencials geriàtriques conveniades amb
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social hi ha al
municipi de Ciutadella?

Al municipi de Ciutadella hi ha 20 places geriàtriques
residencials establertes per conveni.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 3343/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques a Mercadal. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
de Mercadal?

Al municipi de Mercadal hi ha 19 places de residència.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 3344/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques a Alaior. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
d'Alaior?

Al municipi d'Alaior hi ha 30 places de residència.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 3345/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques a Sant Lluís. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
de Sant Lluís?

Al municipi d'Alaior hi ha 26 places de residència.
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Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 3346/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques a Ferreries. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
de Ferreries?

Al municipi de Ferreries hi ha 19 places de residència.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 3347/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a places
geriàtriques a Ciutadella. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Quantes places residencials geriàtriques hi ha al municipi
de Ciutadella?

Al municipi de Ciutadella hi ha 60 places de residència.

Palma, 8 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 3377/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a pagament de
despeses desplaçaments. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de
2011).

Afecta el Pla de viabilitat del Govern els recursos
econòmics lligats als pagaments de desplaçaments entre illes
de malalts i acompanyants i esportistes?

D'acord amb la Llei de Pressuposts Generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, per al 2012 no es veuran afectats
els recursos econòmics lligats als pagaments dels desplaçaments
entre illes de malalts i acompanyants i esportistes.

Palma, 19 de gener de 2012.
El Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 3532/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
acomiadament de personal funcionari a la Conselleria de
Presidència. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Quins han estat els acomiadaments a la Conselleria de
Presidència, per qualsevol causa (inclosa finalització de
contracte) de personal laboral de totes les entitats entre l'1 de
juliol de 2011 i el 30 de setembre de 2011?

A la Conselleria de Presidència i als ens instrumentals
adscrits, no hi ha hagut acomiadaments entre les dates
esmentades, només una baixa voluntària al Centre Balears
Europa i el cessament del Gerent de l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears.

Palma, 23 de gener de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 3545/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a activitats a Sa
Llonja (I). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Tenen alguna activitat prevista en el 2011 per a Sa Llonja?

Sí, l'exposició de l'artista Fabrizio Plessi.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 3546/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a ajudes i
subvencions a les activitats culturals (III). (BOPIB núm. 15, de
7 d'octubre de 2011).

Què pensa fer la Conselleria de Cultura del Govern de les
Illes Balears amb les ajudes i subvencions a les activitats
culturals durant el 2012, com la Nit de l'Art, la Setmana del
llibre en català, la Fira del Llibre, la Fira del Disc, la Fira de
Manacor, l'Espai Mallorca, etc.?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats té la
intenció de participar en totes les activitats, en la mesura que
sigui possible.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 3547/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a activitats a Sa
Llonja (II). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Tenen alguna activitat prevista en el 2011 per a Sa Llonja?

Sí.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 3549/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a projectes
d'escriptor de l'any, creador jove i artista de l'any. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Pensen des del Govern de les Illes Baleares donar
continuïtat en el 2012 als projectes d'escriptor de l'any,
creador jove i artista de l'any?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats vol
diversificar la promoció dels escriptors, creadors joves i artistes
de les Illes Balears i per tant, optarà per altres fórmules de
difusió.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 3555/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial de la Humanitat. (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Té previstes accions la Conselleria de Cultura del Govern
de les Illes Balears per promoure la Serra de Tramuntana com
a Patrimoni Mundial de la Humanitat dins l'àmbit de paisatge
cultural?

En l'actualitat s'estan ultimant els contactes amb el Consell
de Mallorca per tal de desenvolupar activitats consensuades per
promocionar la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial
de la Humanitat dins l'àmbit de paisatge cultural.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 3563/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a activitats
a HPO. (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

A causa de l'extensió i les característiques, la resposta
queda dipositada al Registre de la cambra a disposició dels
senyors diputats.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 3604/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a Llei de
la bona administració i del bon govern (IV). (BOPIB núm. 16,
de 14 d'octubre de 2011).

L'article 39.2 de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears diu que les
retribucions dels membres del Govern i els alts càrrecs que
perceben per raó del seu càrrec han de ser objecte de
publicitat oficial amb indicació expressa dels diferents
conceptes retributius i que aquesta publicitat es farà a través
de la pàgina web institucional. Quan pensen fer-ho?

Per donar compliment a l'article 39.2 de la Llei 4/2011, de
31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears, que diu que les retribucions que els membres del
Govern i alts càrrecs percebin per raó del seu càrrec han de ser
objecte de publicitat oficial amb indicació expressa dels
diferents conceptes retributius i que aquesta publicitat es farà a
través de la pàgina web institucional, us assenyal que un dels
indicadors de transparència de la comunitat autònoma de les
Illes Balears publicat a la web és el següent:

03. Informació dels sous i retribucions del president o
presidenta i dels consellers de la CA.

04. Publicació del nombre, l'evolució i relació dels càrrecs
o llocs de confiança (assessors, etc.) i l'import de les
retribucions totals de cadascun dels llocs.

La darrera actualització de les dades incloses tingué lloc dia
5 d'agost de 2011, una vegada finalitzades les tasques
d'adaptació de les Relacions dels Llocs de Treballs d'Alts
Càrrecs i de Personal Eventual a la nova estructura del Govern.

Marratxí, 19 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 3612/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan
Ramis (IV). (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura portar
a terme l'adjudicació de les obres d'ampliació de l'Institut Joan
Ramis de Maó?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats valorarà
l'adjudicació d'obres de l'ampliació de l'Institut Joan Ramis de
Maó, després de les obres d'ampliació de l'IES Pasqual Calbó i
d'acord amb un estudi de les places necessàries al municipi.
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Palma, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 3613/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan
Ramis (I). (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

En quin estadi de tramitació es troba el projecte
d'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó?

El projecte d'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de
Maó es troba en aquesta fase:

• Redactat el projecte d'execució.
• Pressupostat per un import de 2.376.428,62 euros.
• Supervisat i pendent d'esmena de deficiències per part de

l'equip redactor.
• Pendent de partida pressupostària.

Palma, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 3614/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan
Ramis (III). (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Pensa la Conselleria d'Educació i Cultura posar en el
pressupost del 2012 la partida necessària per a les obres
d'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó?

No.

Palma, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 3615/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Institut Joan
Ramis (I). (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Disposa la Conselleria d'Educació i Cultura del projecte
d'ampliació de l'Institut Joan Ramis i Ramis de Maó?

Sí.

Palma, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 3760/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a simplificació
administrativa pel sector agrícola i ramader. (BOPIB núm. 16,
de 14 d'octubre de 2011).

Quines mesures ha pres la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per simplificar els tràmits administratius a
realitzar pels pagesos davant l'administració, tal com va
anunciar el conseller en la seva compareixença?

Estam en procés d'anàlisi de procediments amb tècnics
informàtics per fer una millor optimització dels recursos, així
com també donar un millor servei als administrats.

Palma, 27 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 3803/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ajuda
econòmica familiar de dependència. (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).

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

De la quantia total de la prestació econòmica, en aplicació
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, 127.728,85 corresponen a endarreriments. 

Palma, 9 de febrer de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 4116/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Programa
PISE a Eivissa. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba el Programa PISE a Eivissa?

Gràcies al suport del Govern, en el marc del Programa PISE
a Eivissa, hi ha signats convenis amb l'Ajuntament d'Eivissa que
suposa 12.000 euros. I amb l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany que suposa 3.500 euros.

Palma, 2 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 4117/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a Escola
Agroambiental de Can Marines. (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

En quina situació es troba la construcció de l'Escola
Agroambiental de Can Marines a Eivissa?

La construcció de l'Escola Agroambiental de Can Marines
a Eivissa es troba en fase de contrucció, si bé degut a la trobada
de restes arqueològiques, es preveu una demora en la seva
finalització.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AQ)

A les preguntes orals davant comissió RGE núm. 4118/11,
4119/11 i 4122/11, presentades per l'Hble. Sra. Diputada
Esperança Marí i Mayans, relatives a infraestructures
educatives a Eivissa (VI, IX i X). (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

En quina situació es troben les següents infraestructures
educatives a l'illa d'Eivissa: CEIP Can Guerxo, IES Algarb i
IES Sant Agustí?

Les infraestructures d'aquests centres no presenten cap
problemàtica significativa.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4120/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a Museu Arqueològic del Puig des Molins.
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba el Museu Arqueològic del Puig
des Molins?

El Museu Arqueològic des Puig des Molins està pendent
d'inauguració. S'estan ultimant els últims detalls i hi ha una
previsió d'obertura per al primer semestre del 2012.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4121/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a programa ESADI a Eivissa. (BOPIB núm.
19 de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba el programa ESADI a Eivissa?

Actualment les tasques que l'ESADI desenvolupava a
Eivissa són desenvolupades pel Centre de Professors a Eivissa,
el Servei d'Atenció a la Diversitat i l'Equip de Suport a
l'Ensenyament de la Llengua, pertanyent al Servei
d'Ensenyament del Català i que ja desenvolupava abans i durant
l'existència de l'ESADI a Eivissa.

Palma, 2 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4123/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (V).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sa Serra?

Les obres van segons el calendari previst i, si seguim així,
podrem disposar d'aquest centre per a l'inici del proper curs
escolar.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4124/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (VII).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES Santa Eulària des Riu?

La conselleria i l'Ajuntament de Santa Eulària han acordat
posar la primera pedra abans de l'estiu i s'està treballant per
aconseguir-ho.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4125/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (IV).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sant Jordi?

A l'IBISEC els diferents tècnics, enginyer, estan estudiant
l'adaptació del projecte d'instalAlació elèctrica.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4126/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (VIII).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: IES SA Serra?

A proposta del centre i del Consell escolar de l'IES es varen
iniciar les activitats lectives el dia 19 de desembre a fi de
detectar i esmenar les possibles deficiències. La inauguració
oficial es farà al mes de gener.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4127/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (III).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Can Misses?

Es treballa al ritme adequat. a petició del centre s'han posat
tres aules modulars per facilitar el desenvolupament normal de
les activitats del centre.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4118/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (I).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Sa Bodega?

Encara s'està negociant amb l'empresa constructora el reinici
de les obres, que es varen aturar el mes de març passat per la
trobada de restes arqueològiques.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4118/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i
Mayans, relativa a infraestructures educatives a Eivissa (II).
(BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

En quina situació es troba la següent infraestructura
educativa a l'illa d'Eivissa: CEIP Es Pratet/Sa Joveria?

Des de la conselleria es treballa conjuntament amb
l'Ajuntament d'Eivissa per aconseguir posar la primera pedra
abans de l'estiu.

Palma, 17 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 4282/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell de
Joventut de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

Quines mesures pensa prendre el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats per resoldre la situació d'ofegament
econòmic que pateix el Consell de Joventut de les Illes
Balears?

Pel que fa a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
l'ajut destinat l'any 2011 està aprovat i tramitat. En aquests
moments depèn de Tresoreria.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 4283/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Consell de
Joventut de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 19, de 4 de
novembre de 2011).

Quina opinió mereix al conseller d'Educació, Cultura i
Universitats la situació d'ofegament que pateix el Consell de
Joventut de les Illes Balears?

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats entén la
situació que pateix el Consell de Joventut i des de la Direcció
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General de Cultura s'estan fent totes les passes per tal de
resoldre-la en la mesura en què sigui possible.

Palma, 12 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta RGE núm. 4429/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a partida per
a funcionament ordinari dels centres. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).

Quan pensa el Govern posar al dia el deute que té amb els
centres educatius per a la partida de funcionament ordinari
dels centres?

En aquests moments, la conselleria deu quatre mensualitats
als centres. Durant el mes de desembre del 2011 es va pagar la
corresponent al mes d'agost. Esperam poder fer efectius els
pagaments pendents el més aviat possible.

Palma, 10 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4430/11,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa
a proposta de fiscalitat. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).

Quina és la proposta d'aquest govern de les Illes Balears en
matèria de fiscalitat per als ciutadans de les Illes?

La proposta del Govern en matèria de fiscalitat d'acord amb
el Decret Llei de mesures tributàries urgents té com a objectiu
implementar tot un seguit de beneficis fiscals a les activitats
empresarials afavoridores de la inversió i del manteniment o
increment de l'ocupació i, per tot això, incentivar l'economia i
crear llocs de feina.

Palma, 22 de gener de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4435/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras,
relativa a conveni ferrocarril. (BOPIB núm. 22, de 18 de
novembre de 2011).

Què pensa fer amb el conveni del ferrocarril, Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

El conveni ferroviari va caducar el passat 31 de desembre de
2011.

Palma, 1 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4438/11,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i
Malbertí, relativa a comptadors de vehicles. (BOPIB núm. 22,
de 18 de novembre de 2011).

Com es troba la instalAlació dels comptadors de vehicles del
peatge en ombra de l'autovia Eivissa-Sant Antoni?

Al febrer del 2009 s'adjudica l'auditoria tècnica i econòmica
de les obres executades en l'illa d'Eivissa. L'informe final,
després de pròrrogues, és de maig del 2010 i en ell s'estableix
que en l'autovia hauria d'haver-hi 14 estacions d'aforament. De
la mateixa data són altres informes tècnics que estableixen altres
criteris i determinen que les estacions d'aforament han de ser 9.
La concessionària se ratifica en el seu contracte basant-se en la
seva oferta, en una única estació d'aforament.

La partida pressupostària per a la instalAlació dels
comptadors en els anys 2010 i 2011 ha estat nulAla pel que s'està
a l'espera que la concessionària procedeixi a la seva instalAlació.

Marratxí, 25 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4440/11,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i
Malbertí, relativa a obres de drenatge. (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre de 2011).

Conseller d'Administracions Públiques, han començat les
obres de drenatge de l'autovia Eivissa-Aeroport?

Les obres de drenatge de l'autovia Eivissa-Aeroport a data
d'avui no han començat.

Marratxí, 25 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4441/11,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i
Malbertí, relativa a promoció de l'IBAVI a Maó. (BOPIB núm.
22, de 18 de novembre de 2011).

Quan preveu el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que comencin les obres de la promoció de l'IBAVI de
40 allotjaments dotacionals a Maó?

A hores d'ara manca finançament.
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Palma, 31 de gener de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta oral davant comissió RGE núm. 4442/11,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i
Malbertí, relativa a comptadors de vehicles. (BOPIB núm. 22,
de 18 de novembre de 2011).

Conseller d'Administracions Públiques, en quina situació
es troben els comptadors de vehicles de l'autovia Eivissa-Sant
Antoni?

Els comptadors de vehicles de l'autovia Eivissa-Sant Antoni
es troba operatiu.

Palma, 25 de gener de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José  Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 22/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dades
professorat i alumnat a secundària. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Quants de professors i quants d'alumnes d'Educació
Secundària hi havia a l'inici del curs 2011-2012 i quants en el
curs 2010-2011?

 A l'inici del curs 2010-2011 hi havia 6.423 professors i
62.501 alumnes de secundària i al curs 2011-2012, 6.523
professors i 64.867 alumnes.

Palma, 31 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta RGE núm. 27/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dades
professorat i alumnes a primària. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Quants de professors i quants d'alumnes d'educació
primària hi havia a l'inici del curs 2011-2012 i quants al curs
2010-2011?

A l'inici del curs 2010-2011 hi havia 4.818 professors i
94.454 alumnes de primària i al curs 2011-2012, 4.843
professors i 96.147 alumnes.

Palma, 31 de gener de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BM)

A la pregunta RGE núm. 70/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a tancament
aparcament a Inca. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

L'1 de desembre de 2011, Serveis Ferroviaris de Mallorca
va tancar l'aparcament situat a la plaça Antoni Mateu d'Inca,
de llavors ençà hi ha els llums encesos dia i nit, no ho troba
una mala mostra de les mesures d'estalvi?

Actualment només hi ha cinc fluorescents que estan encesos
dia i nit a l'aparcament esmentat. Aquesta ilAluminació mínima
és necessària per garantir la seguretat de l'aparcament, fins i tot,
estant en situació de tancament, ja que actuen com a guies en el
cas d'haver-hi d'entrar.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BN)

A la pregunta RGE núm. 87/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a resposta del Govern
relatiu a la revocació de subvenció. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Per què el Govern de les Illes Balears no dóna resposta en
el termini d'un mes al recurs de reposició presentat pel Consell
Insular de Menorca en relació amb la Resolució de revocació
de la subvenció de 157.096,16 euros atorgada per a la
restauració de la Torre 10 d'un tram de la muralla de Santa
Àgueda, dictada dia 4 de setembre de 2011 pel conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company?

Per les tasques administratives acumulades i per la
complexitat de resoldre els recursos administratius de vegades
no es pot resoldre dins el termini d'un mes. Encara que sigui
fora termini s'ha de resoldre el recurs administratiu de reposició,
expressament.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BO)

A la pregunta RGE núm. 150/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a subvenció a la
revista Gran Empresa. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

Quina subvenció ha atorgat el Govern de les Illes Balears
a la revista Gran Empresa?

En resposta a la vostra solAlicitud de "Quina subvenció ha
atorgat el Govern de les Illes Balears a la revista Gran
Empresa?", per la manca d'informació en relació amb la raó
social de l'empresa no  és possible formular la resposta a la
vostra solAlicitud.
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Palma, 8 de febrer de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster

Ordre de Publicació
BP)

A la pregunta RGE núm. 151/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a obligacions
de despesa amb Mallorquina de Comunicación y Servicios S.L.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quines obligacions de despesa ha contret el Govern de les
Illes Balears amb l'empresa Mallorquina de Comunicación y
Servicios SL durant l'any 2011?

En resposta a la solAlicitud de "Quines obligacions de
despesa ha contret el Govern de les Illes Balears amb l'empresa
Mallorquina de Comunicación y Servicios S.L. durant l'any
2011?" us comunic que en la Direcció General de Tresor i
Política Financera no consta cap despesa pendent de pagament,
ni s'ha efectuat cap pagament a l'empresa Mallorquina de
Comunicación y Servicios S.L. durant l'any 2011.

Palma, 8 de febrer de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
Josep Ignasi Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BQ)

A la pregunta RGE núm. 201/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni relatiu al port de
Ciutadella. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre el Ministeri de
Foment i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització de diverses inversions d'infraestructura,
concretament pel que fa a l'actuació en el port de Ciutadella?

A l'esmentat conveni s'establia que es finançava el projecte
del port de Ciutadella a Menorca amb 14.000.000 d'euros el
2010 i amb 16.000.000 d'euros el 2011 (30.000.000 d'euros en
total), i s'assenyalava que els 14.000.000  s'abonarien a la
signatura del conveni i el finançament de les actuacions de
l'exercici 2011 es condicionava a la signatura posterior d'una
addenda a aquest conveni.

Segons sembla, el Consell de Ministres del govern anterior
prohibí signar convenis relatius a inversions estatutàries amb les
comunitats autònomes que no complien amb els plans de dèficit,
aquest era el cas de la nostra comunitat, per tant, l'addenda al
conveni no arribà a signar-se.

Quant als 14.000.000 d'euros de 2010, 8 milions es
destinaren a Ports de les Illes Balears i els 6 milions restants a
pagar ajudes de l'antiga conselleria d'Habitatge, com
subvencions a la primera hipoteca, rehabilitació d'habitatges,
compra d'habitatges, rehabilitació per a lloguer, ajudes a
promotors, etc.

Aquesta proposta de derivació parcial de fons estatutaris a
altres actuacions de l'antiga conselleria d'Habitatge i els
corresponents expedients administratius per traspassar aquests
6 milions d'euros a ajudes per a habitatge, comptà tant amb
l'autorització de la Direcció General de Pressuposts, com amb

la de la Intervenció de la comunitat, ja que ambdues aprovaren
la tramitació dels expedients administratius. Això fou possible
ja que la comunitat autònoma tenia ja línies de préstecs
concedides per finançar les obres i aquestes (amb les
certificacions d'obra i les factures) ja estaven pagades.

El passat 24 de gener em vaig reunir amb la ministra de
Foment i li vaig solAlicitar la signatura de l'addenda del conveni,
tota vegada que la nostra comunitat actualment compleix amb
els plans de dèficit.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BR)

A la pregunta RGE núm. 202/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb
TURESPAÑA relatiu a S'Enclusa. (BOPIB núm. 30 de 27 de
gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre TURESPAÑA
i la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria
turística per a la realització de diverses inversions
d'infraestructura, concretament pel que fa al Centre
d'Interpretació de Reserves de la Biosfera a S'Enclusa
(Ferreries)?

Segons la darrera comissió de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears (rehabilitació i
condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la posada
en funcionament del Centre d'interpretació de la reserva de la
biosfera S'Enclusa i la creació de sales multifuncionals a Sant
Lluís  i Ferreries), celebrada amb caràcter extraordinari en data
11 de gener de 2012, en la qual el Consell Insular de Menorca
informà de la situació del Centre d'interpretació de reserva de
Biosfera, a S'Enclusa (Ferreries).

A dia d'avui, la Mesa de contractació està pendent de
l'elaboració de l'informe tècnic en relació amb les proposicions
dels contractistes admesos, amb l'objectiu d'elevar a l'òrgan de
contractació la proposta d'adjudicació del contracte per a la
redacció de projectes i direccions per a la realització del Centre
d'Interpretació de la Reserva de Biosfera de Menorca, en la
muntanya de S'Enclusa, del terme municipal de Ferreries, pel
procediment obert i tramitació ordinària.

Palma, 6 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació
BS)

A la Pregunta RGE núm. 203/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña
per a la desestacionalització de Ferreries. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística
per a la realització de diverses inversions d'infraestructura
(firmat el 13 d'agost de 2009), concretament pel que afecta a
les actuacions destinades a la desestacionalització del municipi
de Ferreries?

Segons la darrera comissió de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears (rehabilitació i
condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la posada
en funcionament del centre d'interpretació de la Reserva de la
Biosfera S'Enclusa  i la creació de sales multifuncionals a Sant
Lluís i Ferreries), celebrada amb caràcter extraordinari en data
11 de gener de 2012, en la qual el Consell Insular de Menorca
informà de la situació de les actuacions destinades a la
desestacionalització en el municipi de Ferreries:

L'obra de la sala multifuncional de Ferreries està adjudicada
en virtut del contracte d'execució d'obres, adjudicat mitjançant
acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de
data 22 de desembre de 2011.

Palma, 6 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BT)

A la Pregunta RGE núm. 204/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña
per a la desestacionalització de Sant Lluís. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística
per a la realització de diverses inversions d'infraestructura
(firmat el 13 d'agost de 2009), concretament pel que afecta a
les actuacions destinades a la desestacionalització del municipi
de Sant Lluís?

Segons la darrera comissió de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears (rehabilitació i
condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la posada
en funcionament del centre d'interpretació de la Reserva de la
Biosfera S'Enclusa i la creació de sales multifuncionals a Sant
Lluís i Ferreries), celebrada amb caràcter extraordinari en data
11 de gener de 2012, en la qual el Consell Insular de Menorca
informà de la situació de les actuacions destinades a la
desestacionalització en el municipi de Sant Lluís:

L'obra de la sala multifuncional de Sant Lluís està
adjudicada en virtut del contracte d'execució d'obres, adjudicat

mitjançant acord del Consell Executiu del Consell Insular de
Menorca de data 4 d'abril de 2011.

Palma, 6 de febrer de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BU)

A la Pregunta RGE núm. 207/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a inversions de xarxa de
fibra òptica al port de Ciutadella. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre l'Administració
de l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització d'inversions en la xarxa de fibra òptica a l'illa de
Menorca (signat el 21 de desembre de 2009), concretament pel
que afecta a l'actuació al port de Ciutadella?

El finançament del conveni entre l'Administració de l'Estat
i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la realització
d'inversions en la xarxa de fibra òptica a l'illa de Menorca va
servir per a la realització d'un conveni similar, signat el passat
22 d'abril de 2010, entre el Govern de les Illes Balears i el
Consell Insular de Menorca per tal de colAlaborar en l'execució
de les corresponents actuacions. A data d'avui s'està tramitant
una pròrroga d'aquest conveni per tal d'adequar les inversions
temporalment amb altres obres lineals a Menorca.

En el cas concret del port de Ciutadella no tenim
coneixement de cap actuació per part del Consell de Menorca.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BV)

A la Pregunta RGE núm. 209/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni amb Turespaña
relatiu a la desestacionalització de Ferreries. (BOPIB núm. 30,
de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre Turespaña i la
comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria turística de
diverses inversions en infraestructures (signat el 13 d'agost del
2009), concretament pel que afecta a les actuacions destinades
a la desestacionalització al municipi de Ferreries?

Segons la darrera comissió de programació, seguiment i
control del conveni de colAlaboració entre l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular de
Menorca en matèria d'actuacions per al desenvolupament de les
inversions de l'Estat a les Illes Balears (rehabilitació i
condicionament de les edificacions de S'Enclusa per a la posada
en funcionament del centre d'interpretació de la Reserva de la
Biosfera S'Enclusa i la creació de sales multifuncionals a Sant
Lluís i Ferreries), celebrada amb caràcter extraordinari en data
11 de gener de 2012, en aquesta el Consell Insular de Menorca
informà de la situació de les actuacions destinades a la
desestacionalització al municipi de Ferreries:
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En relació amb l'obra de la sala multifuncional de Ferreries
està adjudicada en virtut del contracte d'execució d'obres,
adjudicat mitjançant acord del Consell Executiu del CIM de
data 22 de desembre de 2011.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BX)

A la Pregunta RGE núm. 211/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a conveni relatiu al Parc
Bit a Alaior. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin és l'estat d'execució del conveni entre l'Administració
de l'Estat i la comunitat autònoma de les Illes Balears per a la
realització d'inversions en matèria d'investigació científica i
tècnica (signat el 22 de desembre de 2010), concretament pel
que afecta al Parc Bit d'Alaior?

Respecte al conveni per a la construcció del Centre Bit, les
seves fases són les següents:

1. Redacció i aprovació del projecte (ja finalitzada).
2. Concurs per a la construcció de l'edifici (ja iniciat però no

adjudicat).
3. Obertura de l'1 i 2 sobre el concurs (pendent).
4. Inici de l'estudi de viabilitat de l'edifici (iniciat). Està

pendent una sèrie de viatges a iniciar el febrer-març d'aquest
any a Menorca amb l'objecte de parlar amb els sectors
interessats a instalAlar-se en el futur Centre Bit. A partir de totes
les dades recaptades s'establirà la viabilitat el projecte (tipus
d'empreses instalAlades, gestió, manteniment, etc.).

Palma, 10 de febrer de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
BY)

A la Pregunta RGE núm. 215/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute en beques
de menjador. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin era a 31.12.2011 el deute de la conselleria en beques
de menjador?

El deute de la conselleria en beques de menjador a
31.12.2011 eren 998.310,4 euros, que ja estan tramitats i
pendents de pagament.

Palma, 9 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BZ)

A la Pregunta RGE núm. 215/12, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a deute en beques
de llibres de text. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin era a 31.12.2011 el deute de la conselleria en beques
de llibres de text?

El deute de la conselleria en beques de llibres de text a
31.12.2011 eren 1.196.276,00 euros, que ja estan tramitats i
pendents de pagament. Així mateix encara falten per tramitar
69.300 euros.

Palma, 9 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CA)

A la pregunta RGE núm. 217/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a golf de Son
Saletes (Sencelles). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Troba raonable i prudent institucionalment lleial que la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears informi sobre
l'interès general d'un camp de golf a Son Saletes (Sencelles) i
no emeti prèviament, o simultàniament, l'informe que fa mesos
que té pendent sobre la modificació de les NNSS de Sencelles
que prohibeixen l'ús de camps de golf en tot el terme
municipal?

Revisats els arxius de la Comissió Balear de Medi Ambient
de les Illes Balears, no consta que l'Ajuntament de Sencelles
hagi remès la documentació relativa a la modificació puntual de
les NNSS de Sencelles que prohibeixen l'ús de camps de golf en
tot el terme municipal (Decret de Batlia de l'Ajuntament de
Sencelles, de data de 4 de novembre de 2009, va acordar
suspendre l'atorgament de llicències de parcelAlació i
edificació en relació a l'ús i activitats lligats a camps de golf a
tot el terme municipal de Sencelles. BOIB núm. 116, de 14 de
novembre de 2009).

En canvi, si consta l'expedient de la Revisió i adaptació de
les NNSS de Sencelles que es troba pendent que l'Ajuntament de
Sencelles remeti l'informe de sostenibilitat ambiental i el
sotmeti a informació pública. Per tant, crec que la nostra
actuació ha estat totalment raonable i sense cap dubte lleial al
funcionament de l'administració.

Palma, 14 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
CB)

A la pregunta RGE núm. 221/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a ajuts a les
associacions de pares i mares. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

Quines línies d'ajut, concepte i quantificació, rebran les
associacions de pares i mares de les Illes Balears per part de
la conselleria durant el 2012?

El pressupost del 2012 contempla una partida pressupostària
finalista que ve del ministeri destinada a la Federació
d'Associacions de pares i mares d'alumnes. Per al 2012 no es
coneix la quantia perquè l'administració central encara no ha
aprovat els pressuposts del 2012.

Palma, 9 de febrer de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
CC)

A la pregunta RGE núm. 224/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de
Ciutadella. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quin és el percentatge que aporta la Unió Europea a través
del Fons de Cohesió a la construcció de la dessaladora
ubicada a Ciutadella de Menorca?

El percentatge de finançament que aporti el Fons de Cohesió
per a la construcció de la dessaladora ubicada a Ciutadella de
Menorca és del 30,53%.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CD)

A la pregunta RGE núm. 225/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de
Ciutadella (II). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quina és l'aportació econòmica que es preveu del Fons de
Cohesió per a la construcció de la dessaladora ubicada a
Ciutadella de Menorca?

L'aportació econòmica prevista del Fons de Cohesió per a la
construcció de la dessaladora ubicada a Ciutadella de Menorca
és, com bé s'indica a la pregunta parlamentària RGE núm.
227/12, de 7.268.809 euros.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CE)

A la pregunta RGE núm. 226/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a dessaladora de
Ciutadella (III). (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

Quina és l'aportació econòmica actual del Fons de Cohesió
per a la construcció de la dessaladora ubicada a Ciutadella de
Menorca?

L'aportació econòmica actual del Fons de Cohesió per a la
construcció de la dessaladora ubicada a Ciutadella de Menorca
és, com bé s'indica a la pregunta parlamentària RGE núm.
227/12, de 7.268.809 euros.

Palma, 3 de febrer de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
CF)

A la pregunta RGE núm. 228/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a alAlegacions a
l'avantprojecte de llei de funció pública. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).

Quantes alAlegacions s'han rebut a l'avantprojecte de llei de
modificació de la Llei de funció pública?

A data 2 de febrer de 2012, s'han rebut a l'avantprojecte de
llei de modificació de la Llei de funció pública 12.057
alAlegacions.

Marratxí, 6 de febrer de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant comissió per a les proposicions no de

llei RGE núm. 1935/11 i 4960/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1440/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i acorda que les proposicions no de llei esmentades
es tramitin davant comissió, segons el detall següent:

• RGE núm. 1935/11, relativa al pacte de l'euro i mesures
institucionals per a una democràcia de qualitat (BOPIB
núm. 6, de 8 de juliol de 2011), davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

• RGE núm. 4960/11, relativa a la modificació de la
Constitució per facilitar mecanismes de democràcia directa
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011), davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

•
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 336/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de març de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1445/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a calendari
vacunal únic per a tot l'Estat (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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