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EL PARLAMENT APROVA 86 DE LES 144 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

PRESENTADES PELS GRUPS 

-28 han estat aprovades per unanimitat- 
 

Dimarts, 27 de novembre 2012. Sala de Plens 
 
Finalitzat el debat i la votació de les 144 propostes de resolució presentades 

pels Grups Parlamentaris derivades del debat sobre l’orientació política general del 

Govern de les Illes Balears, 86 han estat aprovades (5 d’elles amb transaccions): 78 

del Grup Popular, 6 del Grup Socialista i 2 del Grup PSM-IV-Entesa i Més per Menorca.  

De totes elles, han estat aprovades 28 per unanimitat (20 del GP Popular, 6 del 

GP Socialista i 2 del GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca).  

 De les 46 propostes del GP Socialista, defensades pel diputat Vicenç 
Thomàs, 6 han estat aprovades per unanimitat, (4 transaccionades):  
 

Núm. 1.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que l'actuació política es 
fonamenti en el diàleg i la concertació social, i en aquest sentit insta el Govern de les Illes 
Balears a fer una política econòmica d’acord amb les necessitats dels ciutadans, amb diàleg i 
consens, en defensa dels interessos d’aquestes Illes davant el Govern de l’estat, i per tant 
constituir un grup de treball d’institucions, organitzacions i persones que elaborin propostes de 
futur per a les Illes en els àmbits econòmic, social i laboral.  
 
Núm. 10.-  El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a proposar, en 
compliment de llei orgànica 1/2007, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, les 
inversions estatutàries que pertoquen a la nostra Comunitat així com reclamar els 1.000 milions 
d’Euros que deu l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  

Núm. 16.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a transformar 
l’actual hospital de Can Misses, a Eivissa, el Verge del Toro a Menorca, i Son Dureta a Mallorca, 
en centres sociosanitaris, sempre segons disposicions pressupostàries. (transaccionada) 

Núm. 21.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar des de 
la igualtat d’oportunitats per a tots els joves, independentment del seu lloc de residència, els 
nous estudis i noves titulacions dins el camp de la Formació Professional per tal de lluitar contra 
l'abandonament prematur i el fracàs escolar. (transaccionada) 
 
Núm. 37.- El Parlament de les illes Balears insta el Govern de les illes Balears a instar a 
continuar personar-se en totes les causes judicials de casos de corrupció en els que s’investiga 
la comissió de presumptes delictes de prevaricació i malbaratament de caudals públics d’entre 
d’altres, comesos per responsables polítics de l’Administració autonòmica i reclamar els diners 
presumptament malbarats. (transaccionada) 
 
Núm. 45.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar 
treballant conjuntament amb cada Consell insular en la estructuració de productes turístics 
basats en la diferenciació de cada illa, especialment amb els que es desenvolupen a la 
temporada baixa i d’hivern com ara turisme cultural i patrimonial, gastronòmic, de salut i d’esport 
i de natura així com el turisme de creuers adaptat a cada realitat insular, productes tots ells 
d’especial incidència econòmica en els períodes de menor activitat turística. (transaccionada) 
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 De les 20 propostes del GP PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, defensades 
pel diputat Nel Martí, 2 han estat aprovades per unanimitat (una transaccionada):  

 

Núm. 7.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a què exigeixi davant les 

instàncies de la UE que els tipus d’interès dels préstecs procedents del Banc Central Europeu 

per al sosteniment de les administracions públiques sigui de l’1%, independentment de la 

mediació de la banca privada. 

 

Núm. 9.- El Parlament de les Illes Balears considera de extrema urgència solucionar la 

problemàtica dels desnonaments i insta el Govern d’Espanya a continuar amb la 

modificació de la legislació en matèria hipotecària per instaurar la dació en pagament. 

(transaccionada) 

 

 De les 78 propostes del GP Popular, defensades per la diputada Antònia 
Vallés, totes han estat aprovades amb resultat de votació següent: 
 
 - 20 per unanimitat: núm. 12, 14, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 
52, 55, 58, 65, 66, 76. 
 

- la resta han estat aprovades per majoria. 
 

(Vid. document adjunt) 
 

 
QUADRE RESUM 

Grups 
Parlamentaris 

Propostes de 
resolució 

debatudes i 
votades 

Aprovades 

Aprovades 
amb 

transaccions 
No aprovades 

Popular 78 78 0 0 
Socialista 46 6 4 36 

PSM-IV-Entesa 
i Més per 
Menorca 

20 2 1 18 

Total 144 86 5 54 
 


