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1855
Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm.
6765/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rendibilitat
dels comerços de les Illes Balears.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9534/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a solucions als problemes del CP
Vara de Rey de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB 57, de 24
d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver
i Mut.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francesca Vives
i Amer.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Margarita Mercadal i
Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Gaspar Oliver
i Mut i l'Hble. Sra. Francesca Vives i Amer.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9654/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Jornades culturals
euroregionals. (BOPIB 59, de 31 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
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 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9511/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a actuacions amb fons europeus a
Eivissa i Formentera. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9659/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a declaracions efectuades pel
vicepresident del Consell d'Eivissa. (BOPIB 59, de 31 d'octubre
del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9655/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
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a memorial democràtic de les Illes Balears. (BOPIB 59, de 31
d'octubre del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Social, Promoció
i Immigració.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9657/08,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desplegament dels instruments
necessaris per fer front als índexs negatius del sector agrícola.
(BOPIB 59, de 31 d'octubre del 2008).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9663/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a evolució de les dades de l'atur.
(BOPIB 59, de 31 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9663/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a actuacions per impulsat
EURIMED. (BOPIB 59, de 31 d'octubre del 2008).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9653/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a registre del càncer. (BOPIB
59, de 31 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9656/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a problemes enunciats a Menorca
pels diferents agents educatius. (BOPIB 59, de 31 d'octubre del
2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9651/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a premi als joves emprenedors.
(BOPIB 59, de 31 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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L)

B)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9660/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a confiança en el Govern de les
Illes Balears davant la crisi econòmics. (BOPIB 59, de 31
d'octubre del 2008).

Validació i tramitació com a projecte de llei del Decret llei
RGE núm. 9488/08.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

En Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, aprovà per assentiment la validació del
decret llei esmentat, de mesures tributàries per impulsar
l'activitat econòmica a les Illes Balears, publicat al BOIB núm.
144 d'11 d'octubre d'enguany.
Un cop validat i atesa la solAlicitud del Grup Parlamentari
Popular que el decret llei esmentat sigui tramitat com a projecte
de llei, la Cambra va aprovar per assentiment aquesta
tramitació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4
de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9661/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport del Govern de les Illes
Balears al Parlament. (BOPIB 59, de 31 d'octubre del 2008).

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant ple RGE núm. 9653/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre del 2008, quedà ajornada, atesa la petició del
Govern de les Illes Balears, la pregunta esmentada, del diputat
Hble. Sr. Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge
(BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2008, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 8240/08, relativa a
reconeixement dels costos d'insularitat, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears acorda instar al Govern de
l’Estat a presentar i a defensar davant la Unió Europea:
1. La inclusió de totes les illes de la Mediterrània com a
zones transfrontereres de la UE, reconeixent el seu caràcter de
frontera i permetent el seu accés a majors quotes de finançament
de la política regional europea.
2. L’aprovació de la clàusula d’excepció insular en el cas de
les polítiques de competència i liberalització dels serveis
públics. Es necessari reconèixer l’existència de monopolis
naturals (subministrament d’energia elèctrica,...) i de la
necessitat de serveis públics (connexions aèries entre illes i
entre illes i el continent,...).
3. L’aprovació d’un estatut permanent per a les Illes
Europees que en el mateix sentit que l’estatut de les regions
ultra perifèriques, reculli un paquet de mesures específiques per
compensar la insularitat.
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4. La inclusió de les Illes Balears a l’espai INTERREG III
A, de manera que es reconegui el caràcter fronterer de les Illes
Balears amb el nord d’Àfrica, amb l’Estat francès i l’Estat italià.

supervivència limitada i d’administrar tractaments palAliatius
que minvin el patiment."
A la seu del Parlament, 4 de novembre del 2008.
El secretari:
Miquel A. LLauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

5. La creació d’una política agrària específica per a les illes
europees, amb l’objecte de primar la qualitat i els alts costos de
la producció agrària illenca enfront de la quantitat agrícola
continental. Declaració de Zona Agrícola Desfavorida per a
totes les illes, que implica una prima directa per al pagès per
àrea cultivada.
6. La creació de l’Agència Europea per a la Insularitat, amb
l’objectiu d’impulsar les accions i programes específics per la
insularitat."
A la seu del Parlament, 30 d'octubre del 2008.
La secretària:
Esperança Marí i Mayans.
El president:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6803/08,
relativa a 0,7 a AOD, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Ajornament de la Proposició no de llei RGE núm. 6554/08.
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2008, atès l'escrit RGE
núm. 9627/08, s'acordà per assentiment ajornar la proposició no
de llei esmentada, del Grup parlamentari Mixt, relativa a creació
de l'Autoritat de defensa de la competència de les Illes Balears
(BOPIB núm. 48, de 18 de juliol d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a destinar el 0,7% de Producte Interior Brut a l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament, i a fer-ho amb criteris de prioritat per a les
necessitats socials bàsiques, prioritat per als països més
empobrits i compromís amb la igualtat de gènere, la
sostenibilitat i la defensa dels drets humans i la democràcia."
A la seu del Parlament, 4 de novembre del 2008.
El secretari:
Miquel A. LLauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2008, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8233/08,
relativa a dret a una mort digna, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a emprendre les iniciatives i les
reformes legals necessàries, dins de l’àmbit competencial
respectiu, per tal de garantir el dret dels ciutadans a afrontar la
mort amb dignitat, regulant les possibilitats de limitar l’esforç
terapèutic, de rebutjar tractaments quan es preveu una

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre del 2008, conformement amb l'establert a
l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i
segons l'acord adoptat pel Ple de la cambra, en sessió del
proppassat dia 4 de novembre, acorda de tramitar el Decret
llei RGE núm. 9488/08, de mesures tributàries per impulsar
l'activitat econòmica a les Illes Balears, com a projecte de llei
pel procediment d'urgència.
En conseqüència, els Hbles. Srs. Diputats i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de vuit dies, que comptarà
des del dia següent al de la seva publicació, per presentar-hi
esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat de
devolució, davant la Mesa de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. Aquest termini finalitzarà dia 24 de novembre
d'enguany.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A)
DECRET LLEI 1/2008, DE 10 D’OCTUBRE, DE
MESURES TRIBUTÀRIES PER IMPULSAR
L’ACTIVITAT ECONÒMICA A LES ILLES
BALEARS
PREÀMBUL
L’actual context de crisi econòmica generalitzada en l’àmbit
internacional, nacional i regional requereix que els diferents
governs i institucions territorials adoptin mesures
contracícliques, tant de promoció de la inversió en capital físic
i humà i de creació d’empreses, com de minoració dels
perjudicis que han de suportar els colAlectius amb menys renda
disponible. És justament en aquests moments de recessió
econòmica que la política tributària ha de ser més activa i
explícita, per mitjà, entre altres possibles mesures, de la
introducció de beneficis fiscals que potenciïn l’activitat
productiva i que afavoreixin els sectors més desprotegits.
Tanmateix, el present moment econòmic coincideix amb les
negociacions obertes en relació amb el canvi del model de
finançament autonòmic, la qual cosa fa recomanable, per raons
de prudència, no incorporar modificacions que distorsionin el
sistema ja establert.
En tot cas, l’evolució accelerada de les xifres econòmiques
a la baixa permet encetar la facultat normativa que preveu
l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, atesa
l’extraordinària i urgent necessitat de dictar mesures de caire
fiscal que donin suport a empreses i a particulars.
En aquesta línia, els beneficis fiscals que s’estableixen en
aquest decret llei s’articulen en tres grans àmbits d’actuació, a
saber, la dinamització de l’activitat productiva i l’ocupació;
l’impuls de l’activitat immobiliària, tot afavorint l’accés a
l’habitatge als joves i a altres colAlectius que requereixen una
atenció especial per part dels poders públics; i la racionalització
i l’adaptació dels beneficis fiscals existents relatius a l’accés a
l’habitatge i a la creació d’empreses.
Així, aquest decret llei, en ús de les facultats normatives
atribuïdes per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia, estableix diverses mesures
tributàries que, juntament amb les mesures vigents contingudes
essencialment en la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, i en la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, delimiten tota una política fiscal autòctona en relació
amb els imposts cedits totalment o parcialment a la comunitat
autònoma.
En aquest nou grapat de mesures tributàries que pretenen
dinamitzar l’activitat productiva i l’ocupació s’introdueixen
diversos beneficis fiscals que repercuteixen en la tributació de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i donacions, tot
minvant la pressió fiscal de les empreses que generin nous llocs
de treball o que, davant l’adquisició d’una empresa en
funcionament, mantenguin els llocs de treball preexistents.
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Quant a l’objectiu d’impulsar l’activitat immobiliària, les
mesures incideixen particularment en els colAlectius més
desfavorits, com ara els joves menors de 36 anys, les persones
amb discapacitat i les famílies nombroses, incrementant-ne els
beneficis fiscals pel que fa a l’accés a l’habitatge i, molt
especialment, a l’accés a l’habitatge protegit. En aquest sentit,
s’estableixen mesures totalment innovadores que permeten que
les quotes satisfetes per aquests colAlectius en concepte de
transmissions patrimonials oneroses o d’actes jurídics
documentats, segons els casos, es puguin deduir, en un
percentatge molt important, de la quota íntegra autonòmica de
l’impost sobre la renda de les persones físiques. I tot això
mantenint per a aquests mateixos colAlectius el gravamen reduït
dels imposts indirectes esmentats que ja conté la Llei 6/2007, de
27 de desembre, abans esmentada. A més, s’augmenta el
benefici fiscal corresponent a la deducció per inversió en
habitatge habitual pel que fa a les obres d’adequació que siguin
necessàries per a les persones amb discapacitat, i s’augmenten
el percentatge i el límit de la deducció per lloguer de l’habitatge
habitual, la qual, d’altra banda, es fa extensiva a les persones
amb discapacitat i a les famílies nombroses, i no tan sols als
joves residents a les Illes Balears, d’una manera semblant a la
resta de mesures fiscals en aquest impost.
La racionalització i l’adaptació dels beneficis fiscals
existents relatius a l’accés a l’habitatge i a la creació i el
manteniment d’empreses que conté aquest decret llei, passa, pel
que fa als imposts directes, no tan sols per regular el tram
autonòmic de la deducció per la inversió o l’adquisició de
l’habitatge habitual en l’impost sobre la renda de les persones
físiques, sinó també per modificar la càrrega tributària de les
transmissions de béns entre vius que es desprèn de l’article 35
de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost
sobre successions i donacions, amb l’objectiu que es garanteixi
la compatibilitat de les reduccions estatals per donació de
l’empresa familiar o de participacions en societats familiars amb
la deducció autonòmica relativa en aquests tipus d’adquisicions
per part de fills o cònjuges.
D’aquesta manera, el decret llei s’estructura en quatre
capítols. El primer (article 1) conté una disposició general,
aplicable a totes les mesures contingudes en la resta de capítols,
per la qual es justifica expressament la competència normativa
que s’exerceix en relació amb els tributs cedits, d’una banda, i
es remet al que estableix l’article 1.2 de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives
quant a la delimitació de les persones amb discapacitat
susceptibles de ser creditores dels beneficis fiscals que es
regulen, d’una altra.
Els capítols subsegüents sistematitzen el conjunt de mesures
fiscals abans esmentades en funció de l’impost afectat en cada
cas. Així, el capítol II (articles 2 a 6) conté les noves deduccions
aplicables en la quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la
renda de les persones físiques; el capítol III (articles 7 a 9), les
reduccions addicionals sobre la base imposable i la modificació
de la deducció autonòmica per adquisicions entre vius, que
afecten l’impost sobre successions i donacions; i el capítol IV
(articles 10 i 11), els nous tipus de gravamen reduïts de l’impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
que afecten tant la modalitat de transmissions patrimonials
oneroses com la quota variable dels documents notarials de la
modalitat d’actes jurídics documentats, segons els casos.
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El decret llei es tanca amb una disposició derogatòria única,
per la qual es declara expressament la vigència de totes les
mesures fiscals contingudes en la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives;
i amb una disposició final única que ha de permetre l’aplicació
immediata de tots els nous beneficis fiscals als imposts que es
meritin a partir que s’hagi publicat el decret llei en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, fins i tot de les mesures que puguin
afectar el període impositiu, ja iniciat, de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, de conformitat amb el que preveu
l’article 10.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda
i Innovació, i fent ús de la facultat que preveu l’article 49 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 10 d’octubre
de 2008, s’aprova el següent
DECRET LLEI
Capítol I
Disposició general
Article 1
Objecte
1. Les disposicions contingudes en aquest decret llei tenen per
objecte establir mesures fiscals per impulsar l’activitat
econòmica a les Illes Balears i es dicten en l’exercici de les
competències normatives que atribueix a la comunitat autònoma
de les Illes Balears la Llei 29/2002, d’1 de juliol, del règim de
cessió de tributs de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i de fixació de l’abast i les condicions d’aquesta cessió,
en el marc de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia.
2. Quan es tracti de beneficis fiscals que tenguin en compte la
discapacitat d’una persona física, s’ha d’aplicar el que estableix
l’article 1.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives.
Capítol II
Impost sobre la renda de les persones físiques
Article 2
Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears
En el tram autonòmic de la deducció per inversió en
habitatge habitual, s’estableixen els percentatges següents:
a) Amb caràcter general, el 4,95 %.
b) Quan es tracti de les obres d’adequació de l’habitatge
habitual per persones amb discapacitat a què es refereix l’apartat
4t de l’article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de
no residents i sobre el patrimoni, el percentatge serà del 9,9 %.

Article 3
Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials
oneroses, per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual per
part de determinats colAlectius
Els contribuents que verifiquin els requisits per a l’aplicació
del tipus de gravamen reduït a què es refereix l’article 12 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives, poden deduir, de la quota íntegra
autonòmica, el 50% de les quotes satisfetes en el període
impositiu en concepte de transmissions patrimonials oneroses,
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual.
Article 4
Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en la modalitat d’actes jurídics documentats,
per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual per part de
determinats colAlectius
Els contribuents que verifiquin els requisits per a l’aplicació
del tipus de gravamen del 0,5 % a què es refereix l’article 14.1
b de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries
i economicoadministratives, poden deduir, de la quota íntegra
autonòmica, el 50% de les quotes satisfetes en el període
impositiu en concepte de documents notarials, quota variable,
de la modalitat d’actes jurídics documentats de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, per raó
de l’adquisició de l’habitatge habitual.
Article 5
Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual,
qualificat per l’Administració com a protegit, per part de
determinats colAlectius
1. Els contribuents que verifiquin els requisits a què es refereix
l’article 12 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, poden deduir, de la
quota íntegra autonòmica, el 75% de les quotes satisfetes en el
període impositiu en concepte de transmissions patrimonials
oneroses, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge
habitual, quan es tracti d’un habitatge qualificat per
l’Administració com a protegit i l’adquisició no gaudeixi
d’exempció.
2. Així mateix, els contribuents a què es refereix l’apartat
anterior d’aquest article poden deduir el 75% de les quotes
satisfetes en el període impositiu en concepte de documents
notarials, quota variable, de la modalitat d’actes jurídics
documentats de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge
habitual, quan es tracti d’un habitatge qualificat per
l’Administració com a protegit i l’acte documentat no gaudeixi
d’exempció.

BOPIB núm. 61 - 14 de novembre del 2008
Article 6
Deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears fet per
determinats colAlectius
1. L’epígraf i el primer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 5 de
la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives, queden modificats de la manera
següent:
Article 5
Deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears fet per joves,
discapacitats o famílies nombroses
1. Els contribuents menors de 36 anys, els discapacitats
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% i el
pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills
sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família
nombrosa poden deduir, de la quota íntegra autonòmica, el
15% de les quotes satisfetes en el període impositiu, amb un
màxim de 300,00 euros anuals, sempre que es compleixin
els requisits següents:
2. S’afegeix un segon paràgraf a la lletra e de l’apartat 1 de
l’article 5 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, amb la redacció següent:
No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits
quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior seran de
24.000,00 euros per al cas de tributació individual i de
36.000,00 euros per al cas de tributació conjunta.
Capítol III
Impost sobre successions i donacions
Article 7
Reduccions per l’adquisició de béns i drets afectes a
activitats econòmiques o per l’adquisició de participacions
socials en entitats, quan es mantenguin els llocs de treball
1. En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a
favor del cònjuge o dels descendents s’inclogui el valor d’una
empresa individual o d’un negoci professional als quals sigui
aplicable l’exempció regulada en l’apartat vuit de l’article 4 de
la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, per
obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable una
reducció del 99% del valor esmentat, sempre que el donatari
mantengui els llocs de treball de l’empresa o el negoci rebut
durant el termini que estableix l’article 24 de la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, i es compleixin tots els requisits continguts en aquest
darrer precepte legal.
2. Així mateix, en els casos en què en una adquisició lucrativa
entre vius a favor del cònjuge o dels descendents s’inclogui el
valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable
l’exempció regulada en l’apartat vuit de l’article 4 de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, per
obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable una
reducció del 99% del valor esmentat, sempre que el donatari
mantengui els llocs de treball de l’entitat durant el termini a què
es refereix l’apartat anterior i es compleixin tots els requisits
continguts en l’article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre,
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de reforma de l’impost sobre successions i donacions, abans
esmentat.
3. A aquests efectes, es considerarà que es mantenen els llocs de
treball quan es mantengui la plantilla mitjana total de l’empresa,
el negoci o l’entitat, calculada en la forma prevista en l’article
109 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat
pel Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
4. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment dels
llocs de treball abans esmentat, s’ha de pagar la part de l’impost
que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció
practicada.
A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.
5. Les reduccions regulades en aquest article són incompatibles
amb les reduccions que preveuen els articles 22 i 23 de la Llei
22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre
successions i donacions.
Article 8
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a
altres descendents per constituir o adquirir una empresa
individual o un negoci professional o per adquirir
participacions en entitats, quan es creïn nous llocs de
treball
1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres
descendents per constituir o adquirir una empresa individual o
un negoci professional o per adquirir participacions en entitats
s’ha d’aplicar una reducció del 99 %, sempre que es compleixin
els requisits que es contenen en l’article 30 de la Llei 22/2006,
de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, llevat de l’import net de la xifra de negocis a què es
refereix la lletra f de l’apartat 1 de l’article esmentat, el qual no
pot superar els límits següents:
a) 6 milions d’euros en el cas d’adquisició d’empresa
individual.
b) 2 milions d’euros en el cas d’adquisició de negoci
professional.
2. Durant els 12 mesos següents a la constitució o l’adquisició
de l’empresa o el negoci o a l’adquisició de les participacions en
l’entitat, la plantilla mitjana total de l’empresa, el negoci o
l’entitat s’ha d’incrementar respecte de la plantilla mitjana dels
12 mesos anteriors, i aquest increment s’ha de mantenir durant
el termini que estableix l’article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions.
3. A l’efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu
increment, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 109
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.
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4. En el cas que no es compleixi el requisit d’increment dels
llocs de treball abans esmentat, s’ha de pagar la part de l’impost
que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció
practicada.
A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.
5. La reducció regulada en aquest article és incompatible amb
la reducció que preveu l’article 30 de la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions.
Article 9
Deducció autonòmica en les adquisicions lucratives entre
vius per subjectes inclosos en els grups I i II
L’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, queda modificat de la manera següent:
2. Quan el resultat de multiplicar la base liquidable per T
sigui superior a l’import de la quota líquida, la quantia de
la deducció serà igual a zero.
Capítol IV
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats
Article 10
Tipus reduït aplicable a les concessions administratives
generadores de nous llocs de treball
1. El tipus de gravamen aplicable a les concessions
administratives i als actes i negocis jurídics anàlegs a les
concessions a què es refereixen els apartats 1 i 2 de l’article 13
del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, és del 2%, sempre
que es verifiquin els requisits següents:

A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.
Article 11
Tipus reduït aplicable a la transmissió d’immobles inclosos
en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial
en empreses individuals o negocis professionals
1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses
de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del
patrimoni empresarial o professional a què es refereix l’article
7.5 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, i l’article 7.1 a de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, és del 6%, sempre que concorrin les circumstàncies
següents:
a) Que, abans de la transmissió, el transmitent exercís
l’activitat empresarial o professional en el territori de les Illes
Balears d’una manera habitual, personal i directa.
b) Que la transmissió de l’empresa o el negoci es produeixi
entre l’ocupador, d’una banda, i un treballador, el cònjuge o
altres familiars fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat,
d’una altra.
c) Que l’adquirent mantengui l’exercici de l’activitat
empresarial o professional dins el territori de les Illes Balears,
d’una forma habitual, personal i directa, durant un període
mínim de cinc anys.
2. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment de
l’activitat empresarial o professional abans esmentat, s’ha de
pagar la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a
conseqüència d’haver aplicat el tipus reduït en lloc del tipus
general del 7%.
A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen i normes que es declaren vigents

a) L’import net de la xifra de negocis de l’últim exercici
tancat no pot superar els 6 milions d’euros.
b) Durant els 12 mesos següents a la constitució de la
concessió administrativa o de l’acte o el negoci anàleg, la
plantilla mitjana total de l’empresa s’ha d’incrementar respecte
de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i aquest
increment s’ha de mantenir al llarg de tot el termini de la
concessió.

1. Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin a les disposicions contingudes en aquest decret llei.

A l’efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu
increment, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 109
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel
Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març.

Disposició final única
Entrada en vigor

2. En el cas que no es compleixi el requisit d’increment dels
llocs de treball abans esmentat, s’ha de pagar la part de l’impost
que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència d’haver
aplicat el tipus reduït en lloc del tipus general del 4%.

2. En tot cas, es declaren expressament en vigor les normes
contingudes en el capítol I del títol I de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

1. Aquest decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. D’acord amb això, totes les mesures tributàries contingudes
en aquest decret llei desplegaran efectes a partir que hagi entrat
en vigor, amb inclusió de les normes relatives a l’impost sobre
la renda de les persones físiques.

BOPIB núm. 61 - 14 de novembre del 2008

1863

Palma, a 7 de novembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Palma, 10 d’octubre de 2008.
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera Erbina.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9824/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política seguida pel Govern en relació amb les
decisions preses pel Govern central en relació amb les Illes
Balears. (Mesa de 12 de novembre del 2008).

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política educativa del Govern.
Interessats de conèixer quin és l'estat de l'educació a les Illes
Balears, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern en
relació amb la política educativa seguida per l'executiu.
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

RGE núm. 9825/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el transport aeri.
(Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9826/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política educativa del Govern. (Mesa de 12 de
novembre del 2008).
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 9811/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6765/08, relativa a
rendibilitat dels comerços de les Illes Balears. (Mesa de 12 de
novembre del 2008).
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política seguida pel Govern en relació amb les
decisions preses pel Govern central en relació amb les Illes
Balears.

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

Atesa la política seguida pel Govern en relació amb els
assumptes que afecten les Illes Balears, així com la manca de
reacció i pes de la política seguida pel Govern de les Illes
Balears, encapçalat pel president Antich, el Grup Parlamentari
Popular interpelAla el Govern en relació amb la política d'aquest
pel que fa a les decisions del Govern central sobre els assumptes
que afecten les Illes Balears.
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 6765/08,
relativa a rendibilitat dels comerços de les Illes Balears, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre les accions necessàries per tal de
mantenir l’ocupació i evitar el tancament de les empreses del
sector del comerç.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la inversió en el petit comerç.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb el transport aeri.
Atesa la crisi que pateix el sector aeri en general i la
importància que aquest sector té per a les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern en relació amb la
política d'aquest pel que fa al transport aeri.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés al finançament per a inversió i
per a circulant al petit comerç.

RGE núm. 9817/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis
agroambientals a Eivissa. (Mesa de 12 de novembre del 2008).

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a facilitar l’accés a les ajudes públiques als
comerciants de les Illes Balears.

RGE núm. 9818/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a alberg
juvenil a Formentera. (Mesa de 12 de novembre del 2008).

5. EL Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar els pagaments que l’Administració deu a
les empreses.

RGE núm. 9827/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instalAlacions esportives als terrenys de Son Llàtzer. (Mesa de
12 de novembre del 2008).

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que publiqui, abans del proper 15 de gener de
2009, els decrets d’ajudes destinades al comerç.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre al Parlament, abans del proper 30 de
novembre del 2008, el Projecte de llei del comerç.
8. Atès que el Govern central ha publicat el Projecte de llei
d’ordenació del comerç i atès que aquest preveu la qualificació
de gran establiment comercial per als establiments de més de
2.500 metres quadrats i ateses la particularitat de les Illes
Balears i la necessitat de preservar la fragilitat de l’entorn, el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que, de manera urgent, negociï amb el Govern
central i proposi la modificació de la llei per tal que les Illes
Balears esdevinguin una excepció i s’estableixi una superfície
inferior de 2.500 metres quadrats per als grans establiments
comercials.
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

RGE núm. 9828/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
partides transferides a la Conselleria d'Esports i Joventut.
(Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9829/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
agenda de treball del conseller d'Esports i Joventut en el recent
viatge als Estats Units. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9830/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació de persones que es desplaçaren als Estats Units a veure
el debut de Rudy Fernández. (Mesa de 12 de novembre del
2008).
RGE núm. 9831/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del viatge als Estats Units. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9832/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
objectiu del viatge als Estats Units. (Mesa de 12 de novembre
del 2008).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
RGE núm. 9813/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a drets
i deures de les persones immigrades. (Mesa de 12 de novembre
del 2008).
RGE núm. 9814/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cursos
del COFUC. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9815/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cursos
de llengua catalana per sectors. (Mesa de 12 de novembre del
2008).
RGE núm. 9816/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre
d'autoaprenentatge de Sant Agustí. (Mesa de 12 de novembre
del 2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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.
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears davant les diferents associacions d'immigrants per tal
d'explicar-los quins són els seus drets i els seus deures a la nova
terra d'acollida?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
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Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)

Quants cursos porta a terme, en aquest moment, el COFUC,
desglossats per illes?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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.
L'alberg juvenil de Formentera necessita d'inversions per
poder complir les seves funcions en les millors condicions. En
quin estat es troben aquestes inversions?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 cursos de llengua catalana hi ha en aquests moments,
desglossats per illes, específics per a sectors sociolaborals
concrets (turisme, comerç, banca, ...)?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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.
Té previst la Conselleria d'Esports i Joventut fer algun tipus
d'instalAlació esportiva als terrenys de Son Llàtzer? En cas
afirmatiu, quines instalAlacions es pensen dur a terme? Quan es
pensen dur a terme? Quin cost tendran?

D)

Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per quines raons no s'ha posat encara en funcionament el
Centre d'aprenentatge de llengua catalana de Sant Agustí d'Es
Vedrà, a Eivissa?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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.
Quines partides econòmiques s'han transferit a la Conselleria
d'Esports i Joventut durant el 2008? A quins conceptes els ha
destinat aquesta conselleria?

E)

Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Dins la nova oferta de formació professional de les Illes
Balears, a l'illa d'Eivissa hi ha previst d'incloure-hi la titulació
de tècnic de grau mitjà en estudis agroambientals?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina va ser l'agenda de treball del conseller d'Esports en el
seu recent viatge als Estats Units?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 és la relació de persones que van viatjar a càrrec de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a finals del mes
d'octubre passat, als Estats Units amb motiu del partit de
bàsquet en què debutava el mallorquí Rudy Fernández?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 ha estat el cost del viatge als Estats Units realitzat
recentment pel conseller d'Esports del Govern? Desglossau-ne
el cost per conceptes.
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 ha estat l'objectiu del recent viatge realitzat pel
conseller d'Esports als Estatuts Units?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 9868/08, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida a famílies particulars dels menors no acompanyats.
(Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9869/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dragat del port de Ciutadella. (Mesa de 12 de novembre del
2008).
RGE núm. 9870/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració de la fira turística de Londres. (Mesa de 12 de
novembre del 2008).
RGE núm. 9871/08, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
Molt Hble. Sr. President amb la ministra de Foment. (Mesa de
12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9872/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del
president amb la ministra de Foment pel que fa a la cogestió
aeroportuària. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9873/08, de l'Hble. Sr. Diputat José M.
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aportació del Govern de les Illes Balears a la Fundació
Onuart. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9874/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pressuposts
generals de la CAIB per a l'any 2009. (Mesa de 12 de
novembre del 2008).
RGE núm. 9875/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a educació per la ciutadania. (Mesa de
12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9877/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou hospital
d'Eivissa. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9878/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques d'igualtat a l'àmbit laboral. (Mesa de 12 de
novembre del 2008).
RGE núm. 9879/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trobada de moda Balearic Trends. (Mesa de 12 de
novembre del 2008).
RGE núm. 9880/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan BOned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a patrimoni
geològic de les Illes Balears. (Mesa de 12 de novembre del
2008).
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Maria Antònia Munar i Riutort.
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Quina valoració fa el Govern de la reunió mantinguda entre
el Molt Hble. Sr. President i la ministra de Foment?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Creu l'Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que l'acollida a famílies particulars és la millor
mesura per als menors no acompanyats (MENA)?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la reunió
mantinguda pel Molt Hble. Sr. President del Govern amb la
ministra de Foment pel que fa a la cogestió aeroportuària?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
a l'hora de dur a terme el dragat del Port de Ciutadella?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quina aportació ha fet el Govern de les Illes Balears a la
Fundació Onuart per tal de finançar la cúpula que ha realitzat
l'artista Miquel Barceló al Palau de les Nacions Unides a
Ginebra?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.

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

Quina valoració fa l'Hble. Sr. Conseller de Turisme sobre la
darrera edició de la Fira Turística de Londres?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Creu el president del Govern de les Illes Balears que disposa
del suport suficient per aprovar el Projecte de pressuposts
generals de la CAIB per a l'any 2009?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.

Palma, a 12 de novembre del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de novembre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.

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

Quina valoració fa la Conselleria d'Educació i Cultura de les
Illes Balears quant a la sentència dictada en relació amb
l'assignatura d'educació per la ciutadania?
Palma, a 12 de novembre del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quines actuacions té previst fer la Conselleria de Medi
Ambient per defensar el patrimoni geològic de les Illes Balears?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quins passos es donen perquè sigui una realitat el nou
hospital d'Eivissa?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 9784/08, Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i
Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
de plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del 2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quins objectius ha establert per a l'any 2009 en relació amb
polítiques d'igualtat a l'àmbit laboral implementades per la
Conselleria de Treball i Formació durant l'any 2008?
Palma, a 11 de novembre del 2008.
La diputada:
Francesca Lladó i Pol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 Ple.
Quina valoració fa la consellera de Comerç, Indústria i
Energia de la trobada de moda Balearic Trends?

RGE núm. 9785/08, Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llocs de feina a amortitzar, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre
del 2008).
RGE núm. 9786/08, Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i
Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex
d'audiència d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del 2008).
RGE núm. 9787/08, Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa
total d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del 2008).
RGE núm. 9792/08, Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a acomiadament de personal de la delegació de Menorca,
Eivissa i Formentera, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del
2008).
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RGE núm. 9793/08, Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a cessió d'un senyal de televisió a TV3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre
del 2008).
RGE núm. 9794/08, Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendre les
cases i anar a lloguer, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del
2008).
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Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

RGE núm. 9795/08, Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vendre les
cases i anar a lloguer (II), a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del
2008).

Quins criteris s'han seguit per determinar quins eren els llocs
de feina que s'havien d'amortitzar?

RGE núm. 9796/08, Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost total de
la plantilla d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del 2008).

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

RGE núm. 9797/08, Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitat de
servei d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 6 de novembre del 2008).

Palma, a 6 d'octubre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quins són els índexs d'audiència d'IB3 Televisió per a
aquests darrers mesos de setembre i octubre en comparació amb
el mateix període dels anys anteriors?

Palma, a 6 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quin és l'abast qualitatiu i quantitatiu de la reducció de
plantilla que ha portat a terme IB3 darrerament?

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quina és l'evolució de la despesa total d'IB3 Televisió en els
pressuposts inicials dels tres darrers anys (2007, 2008 i 2009)?
Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

E)

H)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quins criteris s'han seguit per a l'acomiadament de personal
de la delegació de Menorca, Eivissa i Formentera?

Considera aplicable a Eivissa, Menorca i Formentera la frase
"vendre les cases i anar a lloguer" que ha emprat a Mallorca?

Palma, a 6 d'octubre del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

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

F)

I)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Per quin motiu es vol cedir un senyal de televisió d'IB3 a
TV3?

Quina ha estat l'evolució del cost total de la plantilla de
recursos humans de l'ens públic de Radio i Televisió de les Illes
Balears des de la seva creació?

Palma, a 6 d'octubre del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Considera vostè adequada per l'actual gestió d'IB3 a l'illa de
Mallorca la tradicional frase mallorquina "vendre les cases i
anar a lloguer"?
Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic RTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quin servei té capacitat de donar IB3 a Eivissa, Formentera
i Menorca, després de la recent reducció de recursos a aquestes
illes?
Palma, a 6 d'octubre del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 9819/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
parelles lingüístiques, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del
2008).

M)

RGE núm. 9820/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a foment
del turisme a Eivissa, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 12 de novembre del 2008).

La Llei integral de la joventut, a l'article 2.3.g), estableix
entre els objectius que s'han de perseguir "fomentar la mobilitat
del jovent entre les illes, amb altres comunitats i amb Europa,
fonamentalment". Quines gestions pensa fer el Govern en un
futur immediat per tal de complir aquests objectius?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 comissió.

RGE núm. 9821/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
objectius de la Llei integral de la joventut, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 12 de novembre del
2008).

Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 comissió.
Tenint en compte que un dels projectes anunciats per la
Direcció General de Política Lingüística és el de l'establiment
de les parelles lingüístiques a través del Voluntariat per la
Llengua, quines passes s'han fet per fer efectiu aquest projecte?

RGE núm. 9841/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a model de finançament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 12 de novembre del 2008).
RGE núm. 9843/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a formació professional, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 12 de novembre del
2008).
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 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 comissió.
Té previst l'INESTUR (Institut d'Estratègia Turística),
directament o a través de l'IQT (Institut de Qualitat Turística)
accions estratègiques per fomentar el turisme específicament a
l'illa d'Eivissa?
Palma, a 7 de novembre del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Exposició de motius
No es posa en dubte en cap cas, tal i com es recull a la
Constitució, a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i a la
LOFCA, que els ciutadans de les Illes Balears han de contribuir
al benestar dels ciutadans de la resta de regions de l’Estat de
forma solidària. No obstant això, és necessari que la qüestió de
la solidaritat sigui tractada de forma transparent en el futur
model de finançament de les comunitats autònomes.
És imprescindible que el concepte, així com el nivell de
solidaritat, es defineixi en base a paràmetres objectius i que
estableixi els mecanismes necessaris per realitzar una anàlisi
d’eficàcia de manera que es pugui conèixer en quina mesura els
objectius, plantejats com a arguments a favor de la solidaritat,
es van aconseguint per a cada un dels instruments que
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conformen el conjunt de mecanismes dissenyats per garantir el
principi de solidaritat horitzontal.
L’actual model de finançament basa la seva estructura en
dos pilars bàsics. En primer lloc, destaca el càlcul del que es
consideren les necessitats de despesa de les regions, que
serveixin com estimació del volum total de recursos financers
que són necessaris per finançar les competències transferides.
En segon lloc, la fixació de fonts de recursos de les quals
disposen les regions per fer front al cost financer de les
competències transferides.
Aquest model de finançament ha suposat un desequilibri en
el finançament entre les comunitats autònomes. De fet, la nostra
comunitat ha estat la més greument perjudicada per l’actual
model de finançament. Conseqüentment, en el nou model de
finançament s’han de recollir polítiques d’anivellació que siguin
coherents amb les prestacions públiques que han d’oferir les
comunitats autònomes i l’esforç fiscal al qual han de fer front
els seus ciutadans.
Les transferències d’anivellació han de garantir que les
comunitats autònomes puguin oferir nivells mínims de provisió
dels béns i serveis públics considerats essencials, sense que això
s’hagi d’interpretar com que l’objectiu sigui igualar la despesa
mitjana en tot tipus de béns i serveis.
Per altra part, dins el nou model de finançament s’han de
respectar els principis recollits a l’article 120.2 de la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.
Cal destacar que l’actual model de finançament és
profundament perjudicial per a les finances de la nostra
comunitat autònoma, fet objectiu i constatat pel propi president
del Govern de l’Estat, pel ministre d’Economia i pels presidents
de la majoria de comunitats autònomes de l’Estat.
Per tot això, del Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a reformar l’actual model de finançament de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al compliment de les
disposicions que recull el nou Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears i anima al Govern de les Illes Balears a ser ferm amb els
seus arguments per a la defensa dels interessos de les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a tenir en compte dins el futur model de finançament de les Illes
Balears les necessitats efectives de despesa de la comunitat
autònoma, depurant els indicadors actuals, sobretot en matèria
de la població real efectiva (població flotant, població
dependent, població immigrada,...) i les diferències de preus
entre les regions.
3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
el nou model de finançament tracti de manera adequada el
concepte de solidaritat de tal manera que les comunitats que
més aporten per a aquest concepte no tinguin un finançament
per davall de la mitjana estatal.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a contemplar l’aplicació efectiva de la disposició addicional
sisena, apartat 5, de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
referida al règim econòmic i fiscal dels territoris insulars en la
Unió Europea, dins el futur model de finançament de les Illes
Balears.
Palma, a 10 de novembre del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.
La formació professional, dins el sistema educatiu, té com
a finalitat preparar l’alumnat per a l’activitat en un camp
professional i facilitar la seva adaptació a les modificacions
laborals que es poden produir al llarg de la seva vida, com
també contribuir al seu desenvolupament personal en l’exercici
d’una ciutadania democràtica i a l’aprenentatge permanent.
La formació professional en el sistema educatiu compren un
conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de
durada variable i continguts teòrics i pràctics adequats als
diferents camps professionals.
Tots els cicles formatius tenen un mòdul de formació i
orientació laboral. Aquest mòdul permet que l’alumnat pugui
comprendre l’organització i les característiques del sector
productiu corresponent, el prepara específicament per a la
inserció professional i li permet conèixer la legislació laboral i
els drets i les obligacions que es deriven de les relacions
laborals.
A altres comunitats autònomes ja han posat en marxa unes
iniciatives encaminades a captar alumnes per a la formació
professional (FP) i que ofereixen treball fix en empreses del
sector mentre estudien. És a dir, unes iniciatives que permeten
treballar una part del dia en l’ofici que s’estudia a les aules de
formació professional.
Aquestes mesures permeten palAliar el dèficit de treballadors
qualificats que pateixen les empreses, permet que l’empresari
aconsegueixi el perfil exacte del treballador que requereix
mentre l’alumnat aprèn l’ofici, té contacte directe amb la feina
i obté uns ingressos econòmics que li permeten afrontar el seu
futur més immediat.
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Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt proposa la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de les
Illes Balears que posi en marxa una iniciativa per tal d’oferir als
alumnes dels cicles formatius de grau superior, previ acord amb
les patronals, la alternativa de compatibilitzar els estudis amb la
possibilitat de treballar a mitja jornada en l’ofici que estudien
dins les aules mitjançant contractes a temps parcial subscrits
amb empreses del sector.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a subscriure convenis amb empreses públiques i
privades per tal de fer efectiva la iniciativa d’oferir contractes
indefinits als alumnes d’alguns cicles formatius de grau
superior.
Palma, a 10 de novembre del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
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Noves places

CS Vila

> 365 dies

4

1

CS Can Misses

2

CS Es Viver

2

1

2

1

2

3

CS Sta. Eulària

2

CS St. Antoni
Formentera

1

SUAP

3

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 8215/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a metges
incorporats en l'àmbit de l'atenció primària. (BOPIB núm. 52
de 19 de setembre del 2008).
Quin és el nombre de metges que s'han incorporat a l'àmbit
de l'atenció primària de Menorca segons els reiterats anuncis
efectuats per la Conselleria de Salut i Consum? Indicau-ne el
centre de salut i nom del facultatiu.
- 2 metges de família EAP Verge del Toro.
- 1 pediatre EAP Verge del Toro.
- 1 Odontoestomatòleg d'àrea.

Quin és el nombre de pacients que s'han beneficiat del
servei ESAD? Indicau la relació per anys.

Palma, 23 d'octubre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 21 d'octubre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 8214/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a metges
incorporats en l'àmbit de l'atenció primària. (BOPIB núm. 52
de 19 de setembre del 2008).
Quin és el nombre de metges que s'han incorporat a l'àmbit
de l'atenció primària d'Eivissa i Formentera segons els
reiterats anuncis efectuats per la Conselleria de Salut i
Consum? Indicau-ne el centre de salut i nom el facultatiu.

3

Palma, 23 d'octubre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la pregunta RGE núm. 8211/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a pacients
que s'han beneficiat dels equips ESAD. (BOPIB núm. 52 de 19
de setembre del 2008).

Pacients atesos el 2005: 650.
Pacients atesos el 2006: 709.
Pacients atesos el 2007: 770.

Vacants

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 8217/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a ràtio de
targetes sanitàries per metge en l'àmbit de l'atenció primària.
(BOPIB núm. 52 de 19 de setembre del 2008).
Atesa l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i Diputades.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 8218/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a ràtio de
targetes sanitàries per metge en l'àmbit de l'atenció primària.
(BOPIB núm. 52 de 19 de setembre del 2008).
Atesa l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i Diputades.
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Ordre de Publicació

Palma, 7 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

F)
A la pregunta RGE núm. 8219/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a ràtio de
targetes sanitàries per metge en l'àmbit de l'atenció primària.
(BOPIB núm. 52 de 19 de setembre del 2008).

Ordre de Publicació
I)

Atesa l'extensió de la resposta, aquesta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i Diputades.

A la pregunta RGE núm. 8222/2008, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a pressupost de
funcionament ordinari del Centre d'Interpretació i Museu de
Son Real. (BOPIB núm. 52 de 19 de setembre del 2008).

Ordre de Publicació

Quin és el pressupost de funcionament ordinari del Centre
d'Interpretació i Museu de Son Real?

G)
A la pregunta RGE núm. 8220/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a sistema
de contractació dels 10 milions d'euros a invertir en jardineria
i seguretat a les carreteres. (BOPIB núm. 52 de 19 de setembre
de 2008).

El Centre d'Interpretació i Museu de Son Real es va
inaugurar el passat dia 5 de setembre del 2008, i el pressupost
de funcionament ordinari per a l'any 2008 és de 41.000 euros.
Palma, 7 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Quin és el sistema de contractació dels 10 milions d'euros
a invertir en jardineria i seguretat de les carreteres del Govern
de les Illes Balears?
El procediment d'adjudicació per als projectes
d'enjardinament de l'autopista central i via de cintura, adequació
de la jardineria en diversos trams de l'eix Palma-Alcúdia,
millores de seguretat en diverses carreteres de la zona nord de
Mallorca i l'adequació de la jardineria en diverses carreteres de
la zona nord de Mallorca, és el negociat sense publicitat.
El procediment d'adjudicació per als projectes de millora de
drenatge i seguretat en el tercer carril, la millora de la seguretat
en diversos trams de l'eix Palma-Llucmajor, millores de
seguretat a la ronda de Ciutadella de Menorca, les millores de
seguretat en diversos trams de l'eix Palma-Alcúdia, millores de
seguretat en diversos trams de l'eix Palma-Sant Llorenç des
Cardassar, millores de seguretat en diverses carreteres de l'illa
d'Eivissa, l'adequació de la jardineria en diversos trams de l'eix
Palma-Sant Llorenç des Cardassar i l'adequació de la jardineria
en diversos trams de l'eix Palma-Llucmajor, és el de concurs
obert.
Palma, 9 d'octubre de 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 8223/2008, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a construcció
del Museu i Centre d'Interpretació de Son Real. (BOPIB núm.
52 de 19 de setembre del 2008).
Quin cost ha tengut la construcció del Museu i Centre
d'Interpretació de Son Real?
La construcció del Centre d'Interpretació i Museu de Son
Real ha tengut un cost total de 2.909.806,32 euros.
Palma, 7 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 8405/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a mesures
per a la prevenció de violència en els centres de salut. (BOPIB
núm. 53 de 26 de setembre de 2008).

H)
A la pregunta RGE núm. 8221/2008, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a persones a
càrrec del Museu i Centre d'Interpretació de Son Real. (BOPIB
núm. 52 de 19 de setembre del 2008).
Quantes persones té al càrrec el Museu i Centre
d'Interpretació de Son Real? Detallau-ne la categoria
professional.
En el Centre d'Interpretació i Museu de Son Real en aquests
moments hi ha tres persones. Les tres tenen una categoria
d'auxiliar administratiu per atendre les persones que visiten
l'esmentat lloc. A més hi ha una altra persona que realitza
funcions de neteja.

Quines mesures s'han posat en funcionament o
desenvolupament per a la prevenció de la violència en els
centres de salut?
S'ha iniciat un veritable desenvolupament del Pla de
Prevenció de Violència als seus centres propis i fundacions. Es
treballa en tres grans aspectes: la formació, la sensibilització i
el pla de seguretat, a més d'un protocol d'actuacions en cas
d'incident.
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1. Projecte ANOTA.
• S'ha reforçat el projecte per dur a terme els objectius.
• S'han creat nous canals de comunicació més ràpids i
eficaços.
2. Projecte RIA.
• S'ha reforçat el projecte de registrament i investigació
d'incidents violents per tal d'analitzar la situació, establir
el mapa de riscs i prendre mesures.
• S'ha designat una persona de cada gerència per tal de
coordinar les accions que s'han de dur a terme.
• Disseny d'una nova eina informàtica.
3. Projecte de SEGURETAT.
• Evolució i seguiment del projecte integrat dins el Pla de
Prevenció de la violència.
• Constitució d'un grup de treball per al desenvolupament
del projecte.
• Avaluació dels riscs d'agressió a cada un dels centres.
• Exposició dins el si de la comissió tècnica a nivell de
gerència, dels resultats i les recomanacions.
• Planificació i programació anual d'activitats.
4. Projecte FORMADEA.
• Sessions informatives.
• Tallers de formació bàsica.
• Creació d'un grup de treball per desenvolupar nous
tallers.
5. Projecte ACTUA.
• Reforçament d'actuació dins l'àmbit jurídic i psicològic.
Aconseguiment de primeres sentències favorables i
apropament psicològic al professional.
• Redisseny de la "carta d'avís a l'usuari" per a presumptes
autors d'agressions.

•

•
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Projecte ANOTA. Sistema que permet als professionals
comunicar de forma àgil i sistemàtica qualsevol incident
i posar en funcionament la resta de mesures.
Projecte RIA. Pretén registrar els incidents de violència,
investigar les seves causes i prendre mesures adients.

3. Prevenció i control del risc de violència. Aplicació de
seguretat.
• Projecte SEGURETAT. Avaluació dels centres, unitats
i serveis; elaboració d'informes i proposta de mesures i
seguiment de la seva implantació (control d'accés,
sistemes d'alarma...), amb participació del Servei de
Prevenció i cadascuna de les gerències.
4. Formació dels treballadors en matèria d'agressions. Projecte
FORMADEA.
• Sessions informatives, dirigides a tot el personal per tal
de proporcionar les directrius de com actuar davant un
incident violent.
• Tallers de formació específica, dirigits a tot el personal,
per tal de revisar la influència d'estil professional amb el
pacient i els familiars i millorar estratègies
d'enfrontament i resolució de conflictes.
5. Actuacions postincident. Projecte ACTUA.
• Actuació judicial, assistència jurídica per un lletrat del
Servei de Salut en cas de denúncia.
• Actuació psicològica, assistència als treballadors que
havent sofert una agressió presenten simptomatologia
tipus SEPT o repercussió psíquica.
6. Projecte de sensibilització.
• Mitjançant campanyes de divulgació i sensibilització.
Palma, 21 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 21 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)
Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 8406/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a mesures
posades en marxa del Pla de Prevenció de la Violència en els
centres de salut. (BOPIB núm. 53 de 26 de setembre de 2008).
Quines mesures del Pla de Prevenció de la Violència en els
centres de salut, aprovat la legislatura passada, s'han posat en
marxa o desenvolupat des de maig del 2007?
1. Compromís de la direcció i implicació dels treballadors.
• Creació d'un grup de treball a nivell del Servei de Salut,
del qual formen part tots els representants de cadascuna
de les gerències amb funcions concretes per al
desenvolupament del pla.
• Creació d'una comissió tècnica a nivell de cadascuna de
les gerències per garantir la implementació del pla en el
centre.

2. Anàlisi dels episodis de violència en el lloc de treball.

A la pregunta RGE núm. 8408/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a activitat
quirúrgica de l'Hospital General. (BOPIB núm. 53 de 26 de
setembre de 2008).
Quina ha estat l'activitat quirúrgica de l'Hospital General
des del mes de juny fins al dia de la contestació de la
pregunta? Especificau-ho per mesos i per tipus d'intervenció.
Juny
Cirurgia maxilAlofacial
Cirurgia general
Clínica del dolor
Dermatologia
Digestiu
Oftalmologia
Ororrinolaringologia
Traumatologia
Urologia
TOTAL

Juliol

Agost

Set.

64
42
40
8
13

24
13
2

7

24
13
204

16
13
68

22
14
43

0

1876

BOPIB núm. 61 - 14 de novembre del 2008

Palma, 21 d'octubre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Us remet a la resposta a la pregunta escrita núm. 2055/07;
data d'entrada al Registre del Parlament: 19 d'octubre del 2007.
Palma, 17 d'octubre del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 8412/2008, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a projecte per
al nou colAlegi públic de Sant Lluís. (BOPIB núm. 53 de 26 de
setembre del 2008).
En quina situació es troba la redacció del projecte per al
nou colAlegi públic de Sant Lluís?
La Conselleria d'Educació i Cultura ja té elaborat
l'avantprojecte del nou CP Sant Lluís de Menorca (6+12) previst
dins el Pla d'infraestructures per a l'any 2009.
Es tracta d'un projecte que segueix els criteris de model tipus
de centre que, entre d'altres, preveu la mínima complexitat
constructiva i estructural, l'adaptació al solar i al seu entorn,
amb materials i solucions adaptables al lloc, l'estalvi de recursos
i el reciclatge, previsió a futures adaptacions, modificacions i
ampliacions, així com l'aprofitament del terreny escolar.
Palma, 17 d'octubre del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 9423/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
inversions del Govern a Menorca. (BOPIB núm. 56 de 17
d'octubre de 2008).
Quines inversions s'ha portat a terme en aquesta anualitat
fins a la data per part del Govern a Menorca?
D'acord amb la informació que s'extreu de l'execució del
pressupost de despeses de les distintes conselleries del Govern
de les Illes Balears, a dia 28 d'octubre de 2008, la quantia total
corresponent a inversions, comptabilitzades amb el codi de
territorialització de l'illa de Menorca (codi 20), que es troben en
situació de pagament ordenat i per tant, realitzades dins aquest
exercici pressupostari i reconeguda l'obligació de pagament és
la següent:
Capítol 6. 6.948.633,01.
Capítol 7. 13.150.431,13.

Ordre de Publicació

Palma, 6 de novembre de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

O)
A la pregunta RGE núm. 8413/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nombre de
pacients adscrits a cada metge de família de Menorca. (BOPIB
núm. 53 de 26 de setembre de 2008).

Ordre de Publicació
S)

Atesa l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats i Diputades.

A la pregunta RGE núm. 9424/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
inversions del Govern a Menorca (II). (BOPIB núm. 56 de 17
d'octubre de 2008).

Ordre de Publicació

Quines inversions estaven previstes per a Menorca i encara
no s'han iniciat? Indicau-ne la quantificació.

P)
A la pregunta RGE núm. 8664/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a campanyes
publicitàries portades a terme al Govern. (BOPIB núm. 55 de
10 d'octubre de 2008).
Atesa l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats i Diputades.

D'acord amb la informació que s'extreu de l'execució del
pressupost de despeses de les distintes conselleries del Govern
de les Illes Balears, a dia 28 d'octubre de 2008, les quanties
pendents, corresponents a inversions, comptabilitzades amb el
codi de territorialització de l'illa de Menorca (codi 20), són les
següents:
Capítol 6

Ordre de Publicació

Reservades

Autoritzades

Disposades

Pendents
d'ordenar

12.807.111

9.579.273

8.458.655

1.510.022

Q)
A la pregunta RGE núm. 9414/2008, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
finançament de l'atenció bucodental dels majors de 65 anys.
(BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre del 2008).
Quina és la situació actual de la línia de subvencions
posada en marxa a la passada legislatura, conjuntament amb
la Conselleria de Presidència del Govern, consistent en el
finançament de l'atenció bucodental dels majors de 65 anys?
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•

Capítol 7
Reservades

Autoritzades

Disposades

Pendents
d'ordenar

21.510.587

20.283.242

20.282.720

7.132.289
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Proposició no de llei RGE núm. 8650/08, relativa a mapa de
recursos turístics de les Illes Balears (BOPIB núm. 55, de 10
d'octubre d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, 6 de novembre de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 9662/08, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009.

A)
RGE núm. 9777/08, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre del 2008, conformement amb l'establert a
l'article 175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la política de
colAlaboració amb els municipis en matèria de dotació de
vehicles per a les policies locals dels ajuntaments de les Illes
Balears.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament del Parlament i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la tramitació d'aquesta
compareixença es faci per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre del 2008, atès l'escrit RGE núm. 9736/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al
projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 59, del
proppassat 29 d'octubre, fins al proper dia 15 de novembre
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 9673/08, de rehabilitació i millora dels barris
dels municipis de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre del 2008, atès l'escrit RGE núm. 9822/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i conformement amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 60, del proppassat 7 de
novembre, fins al proper dia 4 de desembre d'enguany.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Decaïment de les proposicions no de llei RGE núm.
4020/08, 8129/08 i 8650/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre del 2008, com a conseqüència dels acords
adoptats en sessió de dia 4 de novembre proppassat (BOPIB
núm. 60, de 7 de novembre d'enguany), declarà decaigudes les
iniciatives que havien estat presentades per aquest grup
parlamentari i que són les següents:
• Proposició no de llei RGE núm. 4020/08, relativa a formació
professional (BOPIB núm. 41, de 16 de maig d'enguany).
• Proposició no de llei RGE núm. 8129/08, relativa a model
de finançament de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre d'enguany).

Ordre de Publicació
D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3272/07.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9807/08,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a actuacions
enfront de la violència de gènere, publicada al BOPIB núm. 22,
de 30 de novembre del 2007.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. Les ponències que puguin crear-se en el si de les comissions
seran formades per 9 membres l’atribució dels quals, realitzada
en proporció a la importància numèrica dels grups parlamentaris
i conformement amb la composició i les majories actuals del Ple
de la cambra, serà la següent:

Ordre de Publicació
E)

•
•
•

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 7982/08.

•
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 9823/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la interpelAlació esmentada, relativa a situació del nou hospital
d'Eivissa, publicada al BOPIB núm. 51, de 12 de setembre
d'enguany.

3. La Diputació Permanent serà formada per 17 membres,
l’atribució dels quals, realitzada en proporció a la importància
numèrica dels grups parlamentaris i conformement amb la
composició i les majories actuals del Ple de la cambra, serà la
següent:
•
•
•

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

•

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Criteris de composició numèrica i distribució per grups
parlamentaris de les comissions parlamentàries, les ponències,
la Diputació Permanent i la Junta de Portaveus.
Com a conseqüència dels acords adoptats per la Mesa de la
cambra en sessió de dia 4 de novembre proppassat (BOPIB
núm. 60, de 7 de novembre d'enguany), la Mesa i la Junta de
Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en sessions de dia
5 de novembre del 2007, conformement amb l’establert per
l’article 39.1 del Reglament de la Cambra, han adoptat el
següents acords:
1. Les comissions permanents del Parlament, llevat de la de
l’Estatut dels Diputats i la de Peticions, la composició de les
quals és regulada pels articles 47 i 48 del Reglament de la
Cambra, respectivament, i sense perjudici de l’especificitat
prevista a l’article 46 pel que fa a la mesa de la Comissió de
Reglament, seran integrades per 17 membres, l’atribució dels
quals, realitzada en proporció a la importància numèrica dels
grups parlamentaris i conformement amb la composició i les
majories actuals del Ple de la cambra, serà la següent:
•
•
•
•

7 al Grup Parlamentari POPULAR
6 al Grup Parlamentari SOCIALISTA
2 al Grup Parlamentari BLOC PER MALLORCA I
PSM-VERDS
2 al Grup Parlamentari MIXT

3 al Grup Parlamentari POPULAR
2 al Grup Parlamentari SOCIALISTA
2 al Grup Parlamentari BLOC PER MALLORCA I
PSM-VERDS
2 al Grup Parlamentari MIXT

7 al Grup Parlamentari POPULAR
6 al Grup Parlamentari SOCIALISTA
2 al Grup Parlamentari BLOC PER MALLORCA I
PSM-VERDS
2 al Grup Parlamentari MIXT

4. La Junta de Portaveus és constituïda, conformement amb
l'establert per l'article 38.1 del Reglament del Parlament. Això
no obstant, el Grup Parlamentari Mixt, mentre sigui integrat per
diputats pertanyents a candidatures electorals diferents, hi
intervindrà mitjançant dos portaveus, un per la candidatura
d’AIPF i un per les altres, per tal de garantir el respecte a la
importància numèrica dels grups parlamentaris i a la composició
i les majories actuals del Ple de la cambra.
5. En tots els òrgans a què es refereixen els acords anteriors, els
dos representats atribuïts al Grup Parlamentari Mixt hauran de
pertànyer a candidatures electorals distintes, una de les quals
haurà d’ésser sempre la d’AIPF, que necessàriament, per
aplicació dels acords anteriors, n’ha de formar part, per tal de
garantir el respecte a la importància numèrica dels grups
parlamentaris i a la composició i les majories actuals del Ple de
la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Cessament de persona eventual.
Resolució de Presidència
Tot tenint en compte que la Mesa de la Cambra en sessió
celebrada dia 4 de novembre de 2008, acordà conformement
amb l’establert a l’article 26 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, la dissolució del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina i la incorporació immediata dels diputats que
l’integraven al Grup Parlamentari Mixt; sense perjudici
d’acords ulteriors que hauran d’adoptar-se com conseqüència de
l’acord anterior; atès l’escrit amb RGE núm. 9685/08 presentat
pel diputat Hble. Sr. Bartomeu Vicens.
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Que d’entre altres acords adoptats com a conseqüència dels
anteriors, la Mesa de la Cambra, en sessió celebrada dia 5 de
novembre del 2008, ha aprovat el cessament del personal
eventual al servei de l’extint Grup Parlamentari Unió
Mallorquina.

B. La Mesa de la Cambra a la mateixa sessió acordà la dotació
econòmica de la plaça esmentada i, per tant, aquesta es
considera vacant i dotada pressupostàriament.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,

I atès que el personal al servei del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, un cop dissolt aquest, ha de cessar en les seves
funcions.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del personal adscrit a l’extint Grup Parlamentari
Unió Mallorquina, que es relaciona a continuació:
•
•
•
•

Sr. Joan Carles Chavarria Espuny
Sr. José Noguera Coll
Sra. Maria Gibert Vives
Sra. Rosario Martín Piris

2. Que els efectes econòmics i administratius d’aquests
cessaments seran des de dia 5 de novembre de 2008.
3. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en el
termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta, tot
d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposen els
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors des de la data de notificació
de la present resolució.
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Resolc:
1. Nomenar la Sra. Rosario Martín Piris, com a cap de gestió
del Gabinet de Presidència amb caràcter de personal
eventual, i amb categoria administrativa assimilada a la de
cap de secció ( i retribucions assimilades a les d’un
funcionari del grup A2/B, nivell 24, amb cabdalia de cap de
secció), essent adscrita al Gabinet de la Presidència, i
finalment, amb efectes econòmics i administratius des de dia
7 de novembre del 2008.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 6 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, a 5 de novembre de 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
C)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. La Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 5 de
novembre del 2008, adoptà, d’entre altres acords, la
modificació de la relació de llocs de feina en el sentit de
crear una nova de personal eventual, amb la denominació de
cap de gestió del Gabinet de Presidència, i adscripció
orgànica i funcional al Gabinet de Presidència del Parlament
de les Illes Balears.

Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la
compareixença del fiscal superior de les Illes Balears davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per a la
presentació de la memòria anual de l'activitat de la Fiscalia
Superior de les Illes Balears.
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prèviament. Tancarà el debat la contrarèplica del Fiscal
Superior de les Illes Balears.

Resolució de Presidència mitjançant la qual es regula la
compareixença del fiscal superior de les Illes Balears
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per a la presentació de la memòria anual de
l'activitat de la Fiscalia Superior de les Illes Balears
Atès que la Llei 24/2007, de 9 d’octubre, per la qual es
modifica la Llei 50/1981, de 30 de setembre, reguladora de
l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, a l’apartat 5 del seu
article únic, introdueix una important novetat en les relacions
entre la Fiscalia Superior de les Illes Balears i el Parlament de
les Illes Balears, tota vegada que imposa al fiscal superior
l’obligació d’elaborar una memòria de la seva activitat, còpia de
la qual es trametrà al Govern, al Consell de Justícia i a la
Cambra, i es presentarà a aquesta institució en el termini de sis
mesos des del dia en què l’esmentada memòria es faci pública.
Atès que l’article 45 del Reglament de la Cambra atribueix
la matèria de Justícia, quan pertoqui, a la comissió permanent
d’Assumptes Institucionals i Generals.
Atès que l’experiència adquirida en la presentació de la
Memòria del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
per part del seu president davant aquesta cambra, així com la
singularitat de la memòria que el fiscal superior de les Illes
Balears ha de presentar a aquesta institució i la necessitat
d’adequar la normativa reglamentària general de l’article 174,
desenvolupada als articles 170 i 171, a les circumstàncies i
noves situacions que es van produint, aconsellen elaborar una
resolució per tal de conjugar un desenvolupament de la sessió
que, essent respectuosa amb la participació del fiscal superior de
les Illes Balears i dels diputats, afavoreixi l’agilitat del
procediment.
És per això que aquesta presidència, fent ús de les
atribucions que li atorga l’article 31 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, i amb el parer favorable de la
Mesa i la Junta de Portaveus, en sengles sessions de dia 12 de
novembre del 2008,
Resol
I. Una vegada rebuda la Memòria del Fiscal Superior de les
Illes Balears, la Mesa del Parlament la trametrà al president
o a la presidenta de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals, així com a cadascun dels membres que integren
aquesta comissió.
II. El debat en comissió s’iniciarà amb l’exposició o la
presentació de la Memòria per part del Fiscal General de les
Illes Balears, sense limitació de temps.
III.

A continuació, s’obrirà un torn d’intervenció del
representant de cada grup parlamentari per un temps de
deu minuts, per formular preguntes o observacions.

IV.

Seguidament, el fiscal superior de les Illes Balears
intervendrà per contestar als grups parlamentaris que
hagin formulat preguntes o observacions, sigui de
manera individual o conjunta.

V. El president o la presidenta de la Comissió podrà concedir
un torn de rèplica als grups parlamentaris per tal de
solAlicitar aclariments sobre les qüestions plantejades

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
Nomenament del Tribunal de la convocatòria per al
proveïment de dues places d'uixers del cos d'uixers del
Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de funcionaris
interins per oposició de torn lliure.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de novembre del 2008 acordà que el tribunal que ha de jutjar
les proves selectives de la convocatòria esmentada, publicada al
BOPIB núm. 60, de 7 de novembre d'enguany, tendrà la
composició següent:
President:
Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, presidenta
del Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, vicepresidenta
primera del Parlament de les Illes Balears.
Vocals:
Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres, secretari segon del
Parlament de les Illes Balears.
Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del Parlament de
les Illes Balears.
Suplent: Sr. Miquel Montserrat i Bibiloni, lletrat del
Parlament de les Illes Balears.
Sr. Miquel Pastor i Sastre, uixer major del Parlament de les
Illes Balears.
Suplent: Sra. Rut Serra i Roibal, viceuixera del Parlament de
les Illes Balears.
Secretari:
Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos Humans del
Parlament de les Illes Balears.
Sr. Jaume Cerdà i Bibiloni, cap de secció de Tresoreria del
Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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