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Article únic

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 21 d'abril de 2009, s'aprovà la Llei modificació de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears, sobre causes
d'indignitat successòria i desheretament.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA COMPILACIÓ DE
DRET CIVIL DE LES ILLES BALEARS, SOBRE
CAUSES D’INDIGNITAT SUCCESSÒRIA I
DESHERETAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La societat ha d’adoptar totes les mesures al seu abast per
prevenir i reaccionar davant la tara de la violència domèstica a
fi d’aconseguir-ne l’eradicació.
En exercici de les competències en matèria de dret civil
(articles 30.27 i 84.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears en relació amb l’article 149.1.8a de la Constitució
Espanyola), aquesta llei té per objecte impedir que les persones
condemnades per delictes relacionats amb violència domèstica
heretin el patrimoni de la seva víctima.
Amb aquest objectiu, s’introdueixen sengles articles a les
disposicions generals i se’n modifica un altre (article 4.3) de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears (text refós aprovat
pel Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre). En concret,
s'introdueix un nou article 7 bis al capítol I del títol II del Llibre
I (Disposicions aplicables a l’illa de Mallorca); i un altre article,
el 69 bis, al capítol I del títol II del Llibre III (Disposicions
aplicables a les illes d’Eivissa i Formentera), tenint en compte
que l'article 65 de la Compilació estableix per a Menorca, amb
les excepcions que s’hi recullen, les mateixes disposicions que
per a Mallorca. En concret els esmentats articles (7 bis i 69 bis)
incorporen al Dret Civil de les Illes Balears les causes
d’indignitat successòria, així com les de desheretament. En
coherència amb l'anterior es modifiquen els articles 8.2 i 74.1 a
fi d'establir la possibilitat de revocar la donació universal i els
pactes successoris. Igualment, es modifiquen els articles 4.3 i
67.1 per tal d’adaptar-los a la nova regulació i establir la
possibilitat de revocació de donacions entre cònjuges per les
raons abans esmentades.
Finalment, s’introdueix una disposició addicional que
modifica la Llei de parelles estables per tal d'equiparar, a
aquests efectes, el règim d’aquestes parelles estables al règim
conjugal.

1. S’afegeix un nou article 7 bis al text refós de la Compilació
de Dret Civil de les Illes Balears aprovat per Decret Legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, amb el text següent:
«Article 7 bis
1. Són indignes per succeir:
a) Els condemnats en judici penal per sentència ferma
per haver atemptat contra la vida o per lesions greus contra
el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o
algun dels seus descendents o ascendents.
b) Els condemnats en judici penal per sentència ferma
per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat
sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella
estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.
c) Els privats per sentència ferma de la pàtria potestat,
tutela, guarda o acolliment familiar per causa que els sigui
imputable, respecte del menor o discapacitat causant de la
successió.
d) Els condemnats per sentència ferma a pena greu
contra els deures familiars en la successió de la persona
agreujada.
e) Els que hagin acusat el causant de delicte per al qual
la llei assenyali pena greu, si és condemnat per denúncia
falsa.
f) Els que hagin induït o obligat el causant a atorgar,
revocar o modificar les disposicions successòries, o li hagin
impedit atorgar-les, modificar-les o revocar-les.
g) Els que destrueixin, alterin o ocultin qualsevol
disposició mortis causa atorgada pel causant.
2. L’acció declarativa d’indignitat successòria caduca als
cinc anys comptats des que la persona legitimada per
exercitar-la la conegui o l’hagi pogut conèixer; en tot cas
caduca un cop transcorreguts cinc anys des que l’indigne per
succeir hagi pres possessió dels béns hereditaris.
En els supòsits en què s’exigeixi sentència
condemnatòria s’esperarà que aquesta sigui ferma.
3. Les causes d’indignitat del punt 1 són també justes causes
de desheretament.
4. En tota la resta s’aplica, supletòriament, el Codi Civil.»
2. S’afegeix un nou article 69 bis al text refós de la Compilació
de Dret Civil de les Illes Balears aprovat por Decret Legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, amb el text següent:
«Article 69 bis
1. Són indignes per succeir:
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a) Els condemnats en judici penal per sentència ferma
per haver atemptat contra la vida o per lesions greus contra
el causant, el seu cònjuge, la seva parella estable o de fet o
algun dels seus descendents o ascendents.
b) Els condemnats en judici penal per sentència ferma
per delictes contra la llibertat, la integritat moral i la llibertat
sexual, si l’ofès és el causant, el seu cònjuge, la seva parella
estable o de fet o algun dels seus descendents o ascendents.
c) Els privats per sentència ferma de la pàtria potestat,
tutela, guarda o acolliment familiar per causa que els sigui
imputable, respecte del menor o discapacitat causant de la
successió.
d) Els condemnats per sentència ferma a pena greu
contra els deures familiars en la successió de la persona
agreujada.

4. Es modifica l’article 74.1 del text refós de la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears aprovat per Decret Legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 74.1
Els pactes successoris són irrevocables. Tan sols podran
ser modificats o deixats sense efecte per mutu dissentiment
que consti en escriptura pública i per les causes enumerades
en els supòsits prevists en els apartats a) i b) de l’article 69
bis.»
5. Es modifica l’article 4.3 (tercer paràgraf) del text refós de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears aprovat per Decret
Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que queda redactat de la
manera següent:
«Article 4.3 (tercer paràgraf)

e) Els que hagin acusat el causant de delicte per al qual
la llei assenyali pena greu, si és condemnat per denúncia
falsa.
f) Els que hagin induït o obligat el causant a atorgar,
revocar o modificar les disposicions successòries, o li hagin
impedit atorgar-les, modificar-les o revocar-les.
g) Els que destrueixin, alterin o ocultin qualsevol
disposició mortis causa atorgada pel causant.
2. L’acció declarativa d’indignitat successòria caduca als
cinc anys comptats des que la persona legitimada per
exercitar-la la conegui o l’hagi pogut conèixer; en tot cas
caduca un cop transcorreguts cinc anys des que l’indigne per
succeir hagi pres possessió dels béns hereditaris.
En els supòsits en què s’exigeixi sentència
condemnatòria s’esperarà que aquesta sigui ferma.

Les donacions entre cònjuges seran revocables tan sols
en els supòsits prevists als apartats a) i b) de l’article 7 bis,
quan el donant sigui el cònjuge agreujat, per incompliment
de càrregues i per ingratitud. Es consideren causes
d’ingratitud, a més de les establertes en el Codi Civil,
l’incompliment greu o reiterat dels deures conjugals,
l’anulAlació del matrimoni si el donatari hagués obrat de
mala fe, i la separació o el divorci.»
6. S’afegeix un tercer paràgraf a l’article 67.1 del text refós de
la Compilació de Dret Civil de les Illes Balears aprovat per
Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, amb el següent
text:
«Les donacions entre els cònjuges seran revocables per
les causes determinades en el tercer paràgraf de l’article
4.3.»
Disposició addicional

3. Les causes d’indignitat del punt 1 són també justes causes
de desheretament.
4. En tota la resta s’aplica, supletòriament, el Codi Civil.»
3. Es modifica l’article 8.2 del text refós de la Compilació de
Dret Civil de les Illes Balears aprovat per Decret Legislatiu
79/1990, de 6 de setembre, que queda redactat de la manera
següent:
«Article 8.2
La donació universal és valedora de present i
irrevocable. No obstant això, pot ser revocada tan sols pel
donant en els supòsits prevists als apartats a) i b) de l’article
7 bis, en el cas d’incompliment de càrregues o d’ingratitud.
Es consideren causes d’ingratitud les del tercer paràgraf de
l’article 4.3 d’aquesta compilació.
També poden deixar-se sense efecte o modificar-se per
acord del donant i del donatari o dels hereus d’aquest,
consignat en escriptura pública. Si n’és el cas hi serà
d’aplicació l’article 1.342 del Codi Civil.»

Es modifica la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles
estables, i s’hi afegeix un punt 5 a l’article 5, relatiu al règim
econòmic de la parella:
«5. En totes les relacions patrimonials, si hi consta
convivència, serà d’aplicació supletòria l’article 4 de la
Compilació de Dret Civil de les Illes Balears.»
A la seu del Parlament, a 23 d'abril de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'abril de 2009, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6855/09, relativa a política lingüística del Govern, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que només des
de la pluralitat, des del respecte cap a les dues llengües oficials,
la nostra terra serà un lloc de convivència, i rebutja que
s’emprin les llengües com a instruments de confrontació i de
desencontre.
2. El Parlament de les Illes Balears constata que les
modalitats lingüístiques de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, compten amb aspectes lèxics originals d’aquestes
illes, i insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i tots els ajuntaments de les Illes Balears a donar-los a conèixer
i a conscienciar els ciutadans del valor d’aquest patrimoni
lingüístic que pot acabar per desaparèixer."

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7044/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aportació estatal per a la
gestió de la Llei de dependència. (BOPIB 80 de 24 d'abril de
2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

A la seu del Parlament, 21 d'abril de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

1.2. TEXTOS DEBATUTS

B)

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7037/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proporcionalitat del nou sistema de
finançament dels consells insulars. (BOPIB 80 de 24 d'abril de
2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5835/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de cultura.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés i Chicón.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres. Carme
Feliu i Bàrbara Galmés.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7039/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a assignació de la televisió pública de les Illes
Balears en el pacte de governabilitat. (BOPIB 80 de 24 d'abril
de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

D)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7040/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a criteri del Govern en relació amb la
construcció de camps de golf. (BOPIB 80 de 24 d'abril de
2009).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
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 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7045/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.
(BOPIB 80 de 24 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6996/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a estat de la construcció del nou institut d'Alcúdia.
(BOPIB 80 de 24 d'abril de 2009).

Ordre de Publicació
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 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7046/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a model de finançament. (BOPIB 80 de 24
d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7043/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transició a la TDT. (BOPIB 80 de 24
d'abril de 2009).
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 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7036/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a segon
multiplex. (BOPIB 80 de 24 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7038/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat de l'ocupació turística a Eivissa
durant la Setmana Santa. (BOPIB 80 de 24 d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7041/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reducció del nombre de
conselleries per fer front a la crisi econòmica. (BOPIB 80 de 24
d'abril de 2009).

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

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 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 7109/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a materialització del pacte local. (Mesa de 29 d'abril
de 2009).
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7042/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resolució de la crisi política del
Govern. (BOPIB 80 de 24 d'abril de 2009).
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 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 materialització del pacte local.
Interessats a conèixer quines són les polítiques dutes a terme
pel Govern de les Illes Balears encaminades a assolir la
materialització del pacte local, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre aquest extrem.
Palma, a 16 d'abril de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21
d'abril de 2009, rebutjà els Punts 1, 3-11 i 13-14 de la Moció
RGE núm. 6855/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política lingüística del Govern. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril
de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
RGE núm. 7646/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5835/09, relativa a
política del Govern en matèria de cultura. (Mesa de 29 d'abril
de 2009).
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
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. 5835/09,
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relativa a política del Govern en matèria de cultura, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en un període de quatre mesos presenti
davant aquesta cambra una proposta de constitució del Consell
de les Arts i la Cultura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a presentar
davant aquesta cambra el pla director que va ser anunciat per
part de la consellera el passat mes de desembre, per tal de
solucionar els problemes d’espai del Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar reglamentàriament la Llei 15/2006,
de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes
Balears i la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema
bibliotecari de les Illes Balears.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera de
Cultura del Govern de les Illes Balears per tal que reclami, el
més aviat possible, al Ministeri de Cultura l’inici de les obres,
per part del ministeri, de la Biblioteca Central d’Eivissa i del
Museu Arqueològic, també a Eivissa.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Cultura del Govern de les Illes Balears per tal que elabori una
norma que reguli i aclareixi les competències que en matèria de
promoció a l’exterior de la nostra cultura comparteixen l’Institut
d’Estudis Baleàrics, l’Institut Ramon Llull i la Direcció General
de Cultura del Govern de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la consellera
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per tal que
presenti davant aquest parlament una planificació de les
transferències als consells insulars que, respecte a les
competències de l’àrea de Cultura, té previst dur a terme durant
aquesta legislatura.
Palma, a 23 d'abril de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

RGE núm. 7689/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions econòmiques d'IB3 a la SD Eivissa i a la PD Santa
Eulàlia. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7690/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions d'IB3 al PDV Bàsquet d'Eivissa. (Mesa de 29
d'abril de 2009).
RGE núm. 7691/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
competències. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7692/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira Futur
Jove. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7693/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a trasllat al
Palma Arena. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7694/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla Jove.
(Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7695/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Comissió
Interdepartamental de Joventut. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines aportacions econòmiques i per quin concepte ha
realitzat el Govern de les Illes Balears durant els anys 2008 i
2009 a la SD Eivissa?
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 7688/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions econòmiques a la SD Eivissa. (Mesa de 29 d'abril
de 2009).

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines aportacions i per quin concepte ha fet IB3 durant els
anys 2008 i 2009 a la SA Eivissa i a la PD Santa Eulàlia?
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La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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En quin estat es troba el trasllat de la Direcció General de
Joventut i d'altres dependències de joventut a l'edifici del Palma
Arena?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines aportacions i per quin concepte ha fet IB3 durant els
anys 2008 i 2009 al PDV de Bàsquet Eivissa?
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'elaboració es troba el Pla Jover que està
realitzant la Direcció General de Joventut?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es té previst realitzar el traspàs de competències de
joventut al Consell Insular de Mallorca?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es té previst realitzar la propera sessió de la Comissió
Interdepartamental de Joventut?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té previst la Conselleria d'Esports i Joventut tornar a
emprendre la fira Futur Jove?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 7728/09, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés
d'adscripció en els centres de secundària. (Mesa de 29 d'abril
de 2009).
RGE núm. 7729/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitats
cobrades de més per expropiacions a Eivissa. (Mesa de 29
d'abril de 2009).
RGE núm. 7730/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a jornades sobre els consells insulars. (Mesa de 29 d'abril de
2009).
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RGE núm. 7731/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inserció laboral de les dones víctimes de violència de gènere.
(Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7732/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de museus, arxius i biblioteques de titularitat
estatal a cadascun dels consells. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7733/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compromisos electorals en matèria de cultura. (Mesa
de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7734/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de les infraestructures de la Universitat de
les Illes Balears. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7735/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a solució als
problemes del Conservatori de Palma. (Mesa de 29 d'abril de
2009).
RGE núm. 7736/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
visita de la consellera d'Educació i Cultura a Eivissa. (Mesa de
29 d'abril de 2009).

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el reintegrament de les quantitats
cobrades de més pels expedients d'expropiació de les autovies
d'Eivissa que afecten els terrenys vinculats a Fiesta Hoteles
Resort, SL?
Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Presidència de
l'organització de les jornades sobre els consells insulars en el
marc del nou Estatut d'Autonomia, celebrades fa unes
setmanes?

RGE núm. 7737/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
a la normativa educativa per tal que els pares puguin triar
horari. (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7738/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la
campanya d'hivern de la neteja de platges. (Mesa de 29 d'abril
de 2009).
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Roig.

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.
Quina valoració fa la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del conveni signat amb el grup EROSKI per a la
inserció al món laboral de les dones víctimes de violència de
gènere?

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.
Com valora la consellera d'Educació i Cultura el procés
d'adscripció en els centres de secundària de les Illes Balears per
al curs 2009-2010?

Palma, a 29 d'abril de 2009.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

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

Palma, a 28 d'abril de 2009.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.
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En quina situació es troben les gestions per transferir els
museus, els arxius i les biblioteques de titularitat estatal a
cadascun dels consells insulars?
Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera d'Educació i Cultura de la
visita efectuada recentment a l'illa d'Eivissa?

F)

Palma, a 29 d'abril de 2009.
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, 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.
Quan pensa la consellera d'Educació i Cultura posar en
marxa els compromisos que va contreure en matèria de cultura
a la darrera campanya electoral?
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la consellera d'Educació i Cultura fer alguna
modificació de la normativa per tal que els pares que duen els
seus fills a escoles modulars puguin triar horari el primer any?

G)

Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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.
En quin estat es troba el desenvolupament de les
infraestructures de la Universitat de les Illes Balears?
Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com pensa resoldre la consellera d'Educació i Cultura els
greus problemes que pateixen els alumnes i els professors dels
Conservatori de Palma?
Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Medi Ambient del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears de la campanya d'hivern de la neteja
de platges?
Palma, a 29 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7699/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a còmic "Passafronteres 2", a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials (Mesa de 29 d'abril de 2009).
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RGE núm. 7700/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a seminari Colombia: conflictos y derecho internacional
humanitario, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials (Mesa de 29 d'abril de 2009).
RGE núm. 7702/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plaga de
Lagarta peluda a Menorca, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 29 d'abril de 2009).

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
En quina situació es troba actualment la plaga de Lagarta
peluda a Menorca?

RGE núm. 7703/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
per mitigar la plaga de Lagarta peluda, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 29 d'abril de
2009).
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Palma, a 24 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quines accions ha desenvolupat fins a la data i quines pensa
dur a terme la Conselleria de Medi Ambient per mitigar la plaga
de Lagarta peluda a Menorca?
Palma, a 24 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Quin ha estat el desenvolupament, l'execució i el
compliment d'objectius del contracte privat de serveis signat pel
Govern de les Illes Balears en relació amb l'edició del còmic
Passafronteres 2 (expedient ACIB CM 09/08)?
Palma, a 22 d'abril de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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

RGE núm. 7653/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a estudi de viabilitat i posterior instalAlació de "duques
de alba" al dic de Ciutadella. (Mesa de 29 d'abril de 2009).

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin ha estat el desenvolupament, l'execució i el
compliment d'objectius del contracte privat de serveis signat pel
Govern de les Illes Balears per tal d'organitzar un seminari
titulat Colombia: conflictos y derecho internacional
humanitario (expedient ACIB CM 11/08)?
Palma, a 22 d'abril de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Atès que el sector turístic passa per uns moments de greu
crisi a causa de la sistemàtica reducció en l’arribada de turistes
a Menorca des de l’any 2000 la qual cosa contribueix al
decreixement econòmic de Menorca.
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Atès que des de les administracions públiques s’haurien de
fer tots els esforços possibles per tal de propiciar l’arribada de
turistes, atès que el turisme és el principal motor econòmic de
l’illa.
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RGE núm. 7243/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a territorialització del pla pilot per a la prevenció del càncer
de còlon, amb tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 29 d'abril de 2009).

Atès que una forma de poder atreure el tan anomenat
turisme de qualitat és la possibilitat que en el dic de Ciutadella
hi puguin amarrar creuers, ja que aquest és un turisme en auge
a la Mediterrània i el Port de Ciutadella és una escala
demandada.

Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Atès que aquesta possibilitat només és viable amb la
instalAlació dels anomenats duques de alba que no són més que
unes estructures aïllades que donen suport lateral i amarrament
als creuers.
Atès que l’impacte mediambiental i paisatgístic d’aquestes
estructures són mínims.
Atès que el turisme de creuer és el turisme més sostenible de
tots els que vénen a Menorca, no consumeix territori i és una
font d’ingressos molt important.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta a Ports de les Illes
Balears, independentment de les obres que es realitzen en
l’actualitat, a efectuar el corresponent estudi per a la construcció
de duques de alba en el dic de Ciutadella, així com la seva
afectació, segons la distribució a la operativitat de la zona i dels
restants usos del dic, l’impacte i la viabilitat econòmica.
2. El Parlament de les Illes Balears insta a Ports de les Illes
Balears a arribar a un consens sobre les solucions aportades en
l’estudi amb partits, entitats i totes les parts implicades per a
procedir a la construcció de duques de alba que permetin
l’amarrament de creuers.
Palma, a 24 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
Exposició de motius
Des de l’any 2001 i gràcies a la iniciativa privada de la
Fundació Natura Parc i al suport dels organismes administratius
amb competències de conservació i protecció de la fauna
silvestre funciona el Centre de Recuperació de la Fauna.
L’any 2006 el centre de recuperació va començar un
projecte per a la conservació d’una espècie pròpia de la nostra
fauna, la milana, espècie que a causa de verins i electrocucions
veu com els seus efectius poblacionals baixen any rere any
pràcticament a tota la seva àrea de distribució.
Es compta amb instalAlacions de cria (subvencionades per
acord entre la Conselleria de Medi Ambient i Gesa-Endesa) per
tal de fer un estudi genètic complet de tots els exemplars. Per
altra banda, s’han posat en marxa punts d’alimentació
d’aquestes aus, s’han produït vídeos de l’espècie, etc.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear un centre de referència europeu per a la
protecció de la milana i evitar-ne així l’extinció.
Palma, a 14 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7110/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'un centre de referència europeu per a la
protecció de la milana, amb tramitació davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 29 d'abril de 2009).

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 la Comissió no permanent de
Salut.
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Exposició de motius

L’Aliança per a la Prevenció del Càncer està constituïda per
l’Associació Espanyola de Gastroenterologia, la Societat
Espanyola de Medecina Familiar i Comunitària, la Societat
Espanyola d’Oncologia Mèdica, la Societat Espanyola
d’Oncologia Radioteràpica, la Societat Espanyola
d’Epidemiologia, l’Associació Espanyola contra el Càncer i
l’Europacolon Espanya.
El seu objectiu és conscienciar la població en general, els
professional de la medecina i les autoritats sanitàries de les
comunitats autònomes de la necessitat de prendre mesures per
a la prevenció d’aquesta malaltia, atès que és un tipus de càncer
senzill de detectar precoçment i que, tot i així, la seva taxa de
mortalitat és molt elevada. De fet, a nivell estatal és la segona
causa de mortalitat per càncer després del de pulmó. Pel que fa
a les Illes Balears anualment moren unes 100 dones i uns 150
homes per aquesta malaltia. El càncer de còlon representa la
segona causa de mortalitat femenina per càncer, després del de
mama, i la tercera de mortalitat masculina, després del de pulmó
i del de pròstata.
L’Aliança assenyala que la detecció precoç permet curar el
90% dels casos i adverteix que les campanyes de prevenció
encara no s’han posat en marxa en els programes de salut de
moltes comunitats autònomes. De fet, fins a data d’avui només
s’han desenvolupat plans pilot de garbellament a algunes zones
de les Illes Canàries, Catalunya, València i Múrcia.
El passat 13 de març, coincidint amb la campanya que
l’Aliança per a la Prevenció del Càncer de Còlon desenvolupa
per tot l’Estat, el conseller Vicenç Thomàs va anunciar que el
2010 posarà en marxa un pla pilot de garbellament del càncer de
còlon a la nostra comunitat.

En quina manera afectarà el pla hidrològic que prepara el
Govern a Menorca? Quan entrarà en vigor?
El PHIB pretén regular la gestió de l'aigua de manera que
permeti la sostenibilitat del recurs i abast els objectius imposats
per la DMA: bon estat quantitatiu i químic d les aigües
subterrànies i bon estat químic i ecològic de les superficials i
recuperació integral de costos.
Els problemes principals que té Menorca són: contaminació
per nitrats, fonamentalment d'origen agrari i ramader, tant de les
aigües subterrànies com superficials epicontinentals (torrents i
aiguamolls), problemes puntuals de salinització i problemes
quantitatius en algunes àrees.
Per tant el PHIB incidirà, a Menorca, d'una banda en la
pròpia gestió del recurs amb l'objectiu d'aconseguir una gestió
sostenible del recurs i la satisfacció de les demandes i per un
altre i de forma transversal en totes les activitats del territori que
incideixin en aquest recurs tant en quantitat com en qualitat:
ordenació de territori, urbanisme gestió municipal del
proveïment, gestió agrícola i ramadera, etc.
En aquests moments el PHIB està en període de
"participació pública" i avaluació ambiental estratègica.
Finalitzats aquests processos (previsiblement el maig del 2009)
i integrades les aportacions respectives se sotmetrà el documentproposta a l'aprovació del Consell Balear de l'Aigua (juliolsetembre) prèvia consulta a les juntes insulars. Aprovada la
proposta pel Consell Balear de l'Aigua es remetrà al Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural que després de l'informe del
Consell Nacional de l'Aigua és qui aprova el pla. És de
preveure, donat l'estat de tramitació dels PH d'altres conques,
que el PHIB no s'aprovi abans de març del 2010.
Palma, 23 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

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

Ordre de Publicació
B)

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut
i Consum a desenvolupar el Pla pilot de garbellament del càncer
colorectal a les quatre illes i a incloure-hi la població d’Eivissa,
Formentera, Mallorca i Menorca.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A la pregunta RGE núm. 3199/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a partida on
s'imputen les quanties econòmiques derivades de la signatura
del conveni amb els propietaris del Parc Natural de Mondragó.
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).
A quina partida pressupostària s'imputen les quanties
econòmiques derivades de la signatura dels convenis entre
propietaris ubicats al Parc Natural de Mondragó i la
conselleria de Medi Ambient?
En contestació a la vostra pregunta vos detall les partides
pressupostàries on s'imputen les quanties econòmiques del
conveni del Parc Natural de Mondragó:
- Any 2006 partida pressupostària 15301/533D01/20000/00
- Any 2007 partida pressupostària 15301/533D01/20000/00
- Any 2008 partida pressupostària 15301/533D01/20000/00

Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 1584/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a pla
hidrològic. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

Palma, 26 de febrer de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació

Palma, 6 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

C)
A la pregunta RGE núm. 3200/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a terminis per
beneficiar-se de les ajudes als propietaris del Parc de
Mondragó. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).
Quins terminis de solAlicitud hi ha hagut per tal de
beneficiar-se de les ajudes per als propietaris del Parc de
Mondragó?
Hi ha hagut dos tipus d'ajuda per als propietaris del Parc de
Mondragó:
• Convocatòria de subvencions 2007/2008: el termini de
presentació de solAlicituds va ser de dia 20 de maig del 2007
fins dia 3 de juliol del 2007.
• Conveni entre Espais de Natura Balear i els propietaris de
les finques incloses dins Mondragó no té termini de
solAlicitud. Es poden presentar solAlicituds durant tot l'any.
La publicitat del conveni s'ha fet enviant cartes a tots els
propietaris de Mondragó segons el llistat que obra als arxius
d'Espais de Natura Balear, exposant un anunci del conveni
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santanyí i amb un
anunci per donar publicitat al conveni al BOIB.
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Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 3925/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
abocaments a la depuradora d'Alaior. (BOPIB núm. 73, de 27
de febrer de 2009).
Quins són els paràmetres analítics d'abocaments que es
pretenen enviar a la depuradora d'Alaior, ubicada a la
carretera de Son Bou, procedents de la fàbrica Coinga?
A la depuradora d'Alaior no estan prevists cap paràmetres de
qualitat procedents de l'efluent de la fàbrica COINGA per quant,
i segons la nostra informació, el resultat de la depuració
secundària de la fàbrica COINGA és el que s'incorporarà al
clavegueram del polígon industrial d'Alaior. Per tant, els valors
exactes dels paràmetres resultants de la incorporació de l'efluent
de COINGA al clavegueram són desconeguts, malgrat que seran
una mitjana ponderada del resultat amb l'abocament del polígon
industrial.

Palma, 5 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Palma, 24 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

D)
A la pregunta RGE núm. 3869/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vacuna
VPH III. (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer de 2009).
Quina valoració fa la conselleria de la solAlicitud de
moratòria de la vacuna contra el virus del papilAloma humà
(VPH) que han cursat una sèrie de científics, epidemiòlegs i
entitats sanitàries?
En el mes de novembre del 2007, després que el Consell de
Ministres aprovés per unanimitat la comercialització al territori
espanyol de la vacuna contra el VPH i el consell interterritorial
hagués emmarcat la inclusió de la vacuna contra el VPH entre
les estratègies de prevenció de càncer de cèrvix, un grup de
professionals solAlicitaren una moratòria en la inclusió de la
vacunació en el calendari i obrir un període de reflexió per
motius de cost-oportunitat.
La postura de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha
estat el de no rompre el compromís adquirit en el si de la
Comissió de Salut Pública d'acordar un calendari de vacunes
comú a totes les comunitats autònomes.
Així mateix la Conselleria de Salut entén que la incorporació
de la vacuna VPH és una mesura més que se suma a les
estratègies dirigides a reduir el càncer de coll d'úter com són
l'educació per la salut i la salut sexual amb especial incidència
en la utilització de mesures profilàctiques per tal d'evitar el
contagi d'infeccions de transmissió sexual i la detecció precoç
mitjançant cribatges sistemàtics.
Actualment la vacunació s'aplica a tot el territori espanyol
i es calcula que només en el sistema públic es duen
subministrades més de 400.000 dosis. En la majoria dels països
de l'UE la vacuna està implantada a tots els calendaris de
vacunacions i finançada pels sistemes públics de salut.

F)
A la pregunta RGE núm. 3926/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
paràmetres analítics per a la recepció d'aigües residuals de
Coinga. (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer de 2009).
Quins paràmetres analítics han servit per autoritzar la
recepció de les aigües residuals de COINGA a la depuradora
d'Alaior, ubicada a la carretera de Son Bou?
Els establerts a l'Ordenança Municipal, sobre l'ús de la xarxa
de clavegueram sanitari, publicats al BOCAIB núm. 134 de 3 de
novembre de 1990.
Palma, 20 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 3927/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
paràmetres de disseny de la nova reforma de la depuradora
d'Alaior. (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer de 2009).
Quins són els paràmetres de disseny de la nova reforma de
la depuradora d'Alaior?
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Valors de disseny:
Cabal diari:
2.500m3/dia.
Població equivalent: 18.154 h.e.
Valors mitjans considerats dels paràmetres de contaminació:
DBO5
435mg/l
DQO
684mg/l
SS
386mg/l
NT
85mg/l
PT
8,7mg/l

El tractament terciari ha entrat en funcionament (en fase de
proves) el 13 de març, una vegada culminada la tramitació de
l'expedient d'ampliació de la potència elèctrica de la depuradora.

Palma, 20 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

K)

Palma, 20 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
A la pregunta RGE núm. 3931/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
execució del projecte de tractament primari de les aigües.
(BOPIB núm. 73, de 27 de febrer de 2009).

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 3928/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
població per la qual s'ha dissenyat la reforma de la
depuradora d'Alaior. (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer de
2009).
Per a quina població està dissenyada la reforma que es du
a terme a la depuradora d'Alaior, ubicada a Son Bou?
Per a una població de 18.154 habitants equivalents.
Palma, 20 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Li consta a la Direcció General de Recursos Hídrics si
COINGA ha executat el projecte de tractament primari de les
aigües d'abocament a la xarxa?
El tractament primari de les aigües residuals de COINGA ha
estat executat, segons l'informació donada pels tècnics
responsables, abans de l'atorgament de l'autorització
d'abocament provisional de data 3 d'agost del 2006. Anàlisis
posteriors realitzats pel Laboratori de l'Aigua d'aquesta direcció
general, en data 21 d'abril del 2008, confirmen que els
paràmetres de qualitat de l'efluent de COINGA estaven per sota
del límit màxim establert a l'autorització d'abocament
provisional.
Palma, 24 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 3929/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
sistema terciari a la depuradora de Son Bou. (BOPIB núm. 73,
de 27 de febrer de 2009).
S'ha instalAlat el sistema terciari a la depuradora d'Alaior,
ubicada a Son Bou?
L'estació depuradora d'aigües residuals d'Alaior disposa d'un
tractament terciari de reducció de nitrogen i fòsfor.
Palma, 20 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 3930/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a data
d'inici del funcionament del sistema terciari a la depuradora
d'Alaior. (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer de 2009).
Des de quina data, si és que s'ha instalAlat el sistema
terciari, ha entrat en funcionament aquest sistema a la
depuradora d'Alaior, ubicada a la carretera de Son Bou?

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 4851/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a sessió de la
junta interinsular de patrimoni històric de les Illes Balears on
es decidí el repartiment de l'1% cultural per al 2008. (BOPIB
núm. 75, de 13 de març de 2009).
A quina sessió de la Junta Interinsular de Patrimoni
Històric de les Illes Balears es va decidir el repartiment de
l'1% cultural de l'any 2008 per a treballs de restauració i
conservació de diversos immobles i béns mobles de les Illes
Balears com els treballs de restauració i conservació de
l'edifici del Teatre Sans de Palma, de l'Orfeó Maonès de
Menorca, de la necròpolis del Puig dels Molins a Eivissa o
l'adquisició del quadre del segle XVI de la Mare de Déu, obra
de Mateu López? Indicau la data i l'ordre del dia de la sessió,
i si està aprovada còpia de l'acta de dita sessió.
Tot i que la Llei de patrimoni històric estableix que per
distribuir el fons a càrrec de l'1% cultural s'ha de comptar amb
el parer de la Junta Interinsular de Patrimoni Històric, durant
l'any 2008, atesa la data en què es va tenir coneixement de la
disponibilitat de fons per a projectes a càrrec del dit 1% (octubre
del 2008) i la urgència amb què s'havien de justificar les
inversions des d'un punt de vista comptable, no hi va haver
temps material per reunir l'esmentada Junta Interinsular.
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Palma, 3 d'abril de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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segons resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació
de dia 7 d'octubre del 2008. Subvencions no n'hi ha cap.
Pel que fa a les empreses públiques, consorcis i fundacions
adscrites a aquesta conselleria no han aprovat ni denegat cap
subvenció l'any 2008.

Ordre de Publicació
Palma, 3 d'abril de 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

M)
A la pregunta RGE núm. 4852/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a targetes
sanitàries al centre d'Es Castell. (BOPIB núm. 75, de 13 de
març de 2009).

Ordre de Publicació
Quantes targetes sanitàries corresponen als metges que
atenen al Centre Sanitari d'Es Castell?
En la Unitat Bàsica de Salut d'Es Castell el nombre de
targetes sanitàries és de 1.694, 1.698 i 1.502 per als metges de
família que hi treballen a temps complet, de 783 per al metge de
família que hi treballa a temps parcial i de 840 per al pediatre.
Palma, 6 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 4853/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a targetes
sanitàries al centre de Sant Lluís. (BOPIB núm. 75, de 13 de
març de 2009).
Quantes targetes sanitàries corresponen als metges que
atenen al Centre Sanitari de Sant Lluís?
En la Unitat Bàsica de Salut de Sant Lluís el nombre de
targetes sanitàries és de 1.610 i 1.594 per als metges de família
que hi treballen a temps complet, de 676 per al metge de família
que hi treballa a temps parcial i de 785 per al pediatre.
Palma, 6 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 5806/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(II). (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).
Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació i per les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a
Formentera, amb indicació de la persona física o jurídica
objecte de la subvenció, de l'import de la subvenció i de la
finalitat.
Subvenció aprovada de 47.152,72 euros a favor del Consell
Insular de Formentera (p0702400C) per al projecte "ECONSELL" en el marc de la convocatòria de subvencions del
programa ciutats digitals, en el marc del Plan Avanza, adreçades
a entitats locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

P)
A la pregunta RGE núm. 5809/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(V). (BOPIB núm. 75 de 13 de març del 2009).
Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Educació i Cultura i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera,
amb indicació de la persona física o jurídica objecte de la
subvenció, de l'import de la subvenció i de la finalitat.
Salvat error o omissió:
1. Des de l'Institut de Primera Infància es va concedir a
l'escoleta pública La Miranda de Formentera una ajuda de
222.000,00 euros, mitjançant resolució de la consellera
d'Educació i cultura de 31 de juliol del 2008, per a la creació
i consolidació de places.
2. Des del Servei d'Escolarització, Informació, Títols i
Convalidacions es van atorgar dues ajudes al transport
escolar (CP Mestre Lluís Andreu) per un import de 240
euros cadascuna i una tercera es va denegar. També el CP
Mestre Lluís Andreu va ser l'únic que va solAlicitar participar
en el programa "Escola matinera" i va percebre la quantitat
de 1.520,87 euros. Ajudes a les APIMAS: APIMA CP Sant
Ferran de Ses Roques va rebre una ajuda de 728 euros
(només va solAlicitar una modalitat), APIMA CP Mestre
Lluís Andreu, va rebre una ajuda de 1.034,16 euros; APIMA
IES Marc Ferrer, va rebre una ajuda de 826,51 euros i
APIMA CP El Pilar no va solAlicitar ajudes.
3. Des de la Direcció General d'Innovació, durant el curs
escolar 2008/2009 participa en el Programa de reforça
l'aprenentatge (PRA) el CP Sant Ferran de Ses Roques (dos
professors implicats, un d'ells coordinador; tres tutors; 8
hores setmanals del programa amb l'alumnat, dues hores
diàries de dilluns a dijous, 16 participants durant el 1r
trimestre del curs 2008/2009 amb un total de doblers
destinats al programa durant el 1r trimestre del curs de
4.468,00 euros). També participa, durant el curs 2008/2009,
en el Programa d'Acompanyament Escolar (PROA) el CP
Mestre Lluís Andreu (tres professors implicats, un d'ells
coordinador, dos tutors; 8 hores setmanals del programa
amb l'alumnat, 4 hores cada dia; 18 participants en el
programa durant el 1r trimestre del curs amb un total de
doblers destinats al programa durant el 1r trimestre de
4.468,00 euros.
Altres: l'IES Marc Ferrer compta també amb el Servei
d'Interlocució Telefònica que depèn de la Direcció General
d'Innovació. Quatre alumnes de Formentera han participat
al Programa Vacances Escolars. El CP El Pilar, així mateix,
ha participat a la Fira de la Ciència celebrada a Menorca els
dies 26, 27 i 28 de març del 2009.
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4. Des de la Direcció General de Política Lingüística hi ha un
conveni de colAlaboració entre el Govern de les Illes Balears
i el Consell Insular de Formentera per promoure accions de
foment de l'ús de la llengua catalana en els diferents àmbits
de la societat formenterenca durant l'any 2008, per un
import de 30.000,00 euros.
5. Des de la Direcció General d'Administració, Ordenació i
Inspecció Educativa, durant el curs escolar 2007/2008, va
concedir una subvenció als tres centres de primària de
Formentera per a ajudes a biblioteques escolars per un
import de 2.388,00 euros.
6. Des de la Direcció General d'Universitats es varen concedir
sis ajudes per a desplaçaments per un import de 2.520,00
euros.

•
•
•
•

Asociación de Padres y Madres de Niños y Adolescentes
discapacitados de Ibiza y Formentera (ASPANADIF).
Asociación de Fibromialgia y/o Fátiga Crónica de Eivissa i
Formentera.
Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer d'Eivissa i
Formentera.
Plataforma Socio-Sanitaria de las Pitiusas.
Palma, 14 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

Palma, 14 d'abril del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

A la pregunta RGE núm. 5817/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a l'any 2008 a Formentera
(XIII). (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 5810/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a l'any 2008 a Formentera
(VI). (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).
Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Salut i Consum i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a l'any 2008 a Formentera,
amb indicació de la persona física o jurídica de la subvenció,
de l'import de la subvenció i de la finalitat.
Beneficiari

Finalitat

Import en
euros

Associació de donants de
sang d'Eivissa i Formentera

Subvenció per a activitats de
dinamització del voluntariat i
conscienciació de la població a la
donació de sang a Eivissa i
Formentera

24.618,00

Asociación Pitiusa de
Familiares de Personas con
Enfermedad Mental y de
niños/as con Autismo y otros
trastornos generalizados del
Desarrollo (APFEM)

Subvenció per realitzar activitats
encaminades a millorar la qualitat
de vida de les persones i familiars
amb problemes de salut mental

25.096

Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ibiza y
Formentera

Subvenció destinada a la teràpia i/o
rehabilitació cognitiva amb pacients
d'esclerosi múltiple i altres
malalties neurodegeneratives

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Esports i Joventut i per les seves empreses
públiques, consorcis i fundacions a l'any 2008 a Formentera,
amb indicació de la persona física o jurídica objecte de la
subvenció, de l'import de la subvenció i de la finalitat.
Direcció General de Joventut: a través de la Llei 21/2006, de
15 de desembre, es varen atribuir competències als consells
insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera en matèria de
Joventut i Lleure. Per tant, a partir de l'entrada en vigor
d'aquesta llei, la Direcció General de Joventut no exerceix cap
competència (inclosa l'activitat de foment) relacionada amb el
Consell Insular de Formentera (després de la darrera reforma de
l'Estatut d'Autonomia de la CAIB, per la Llei Orgànica 1/2007).
Direcció General d'Esports:
•

•

19.748

D'acord amb la Resolució núm. 5183 de 25 de març del
2008, del conseller de Salut i Consum, per la qual s'aprova la
convocatòria de subvencions per a la realització d'activitats
relacionades amb la salut, per a l'exercici de l'any 2008.
I d'acord amb el que preveu la Resolució núm. 9168 de 20
de maig del 2008, del conseller de Salut i Consum, per la qual
s'aprova la convocatòria de subvencions per a activitats
destinades a millorar la qualitat de vida dels afectats per
malalties cròniques o degeneratives així com les activitats
d'aquelles associacions que tinguin per finalitat
l'acompanyament del malalt greu i del malalt terminal, per a
l'exercici de l'any 2008, quedaren excloses les següents
solAlicituds:

Subvencions atorgades per la Fundació Illesport:
Entitat: Gedesport
Finalitat: equipament material esportiu
Import: 15.908 euros
Entitat. Fundació Respiralia
Finalitat: patrocini Volta a Formentera
Import: 10.000 euros
Subvencions atorgades per la Direcció General d'Esports:
Entitat: Societat Esportiva Formentera
Finalitat: material esportiu
Import: 422,92 euros
Entitat: Juan Carlos Cardona Bocarando
Finalitat: material esportiu
Import: 1.872,99 euros
Entitat: Marc Escandell Juan
Finalitat: material esportiu
Import: 925,15 euros
Entitat: Sergi Escandell Marí
Finalitat: material esportiu
Import: 925,15 euros
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Denegades per presentar-se fora de termini:
José Sergio Ferrer López, per a material esportiu
Martí Juan Mayans, per a material esportiu
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
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S'ha realitzat alguna enquesta de salut en els darrers dos
anys?
Les enquestes de salut són una iniciativa del Ministeri de
Salut i Consum que es realitzen periòdicament i on les
comunitats autònomes que ho desitgin s'hi poden adherir.
L'única enquesta de salut que s'ha fet com a iniciativa pròpia a
les Illes Balears va ser l'any 2001. Es preveu que la pròxima
enquesta de salut serà el 2010, en la qual la comunitat de les
Illes Balears hi participarà.

S)
Palma, 14 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la pregunta RGE núm. 5816/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a l'any 2008 a Formentera
(XII). (BOPIB núm. 76 de 20 març del 2009).
Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Interior i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions a l'any 2008 a l'illa de Formentera, amb
indicació de la persona física o jurídica objecte de la
subvenció, de l'import de la subvenció i de la finalitat.
La subvenció aportada per a la contractació de tres policies
turístics ha estat de 29.176,16 euros.
La subvenció per al pagament plurianual 2004-2009 de dos
vehicles policials ha estat de 11.664 euros.
La subvenció per al pagament plurianual 2005-2009 d'una
motocicleta ha estat de 3.006 euros.
L'ajuntament ha estat l'entitat que ha rebut les subvencions
esmentades amb la finalitat de millorar el servei de la Policia
Local.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 5856/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a nou pla
de salut. (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).
S'ha elaborat o s'està elaborant un nou pla de salut després
de finalitzar el darrer l'any 2007?
S'està elaborant un nou pla de salut. El pla de salut és un
document que no es pot extreure de l'anàlisi de situació i de
l'anàlisi de l'enquesta de salut. En aquests moments es
conclouen ambdues activitats.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 8 d'abril de 2009.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
X)
Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 5854/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
avaluació del Pla de salut que finalitzava el 2007. (BOPIB
núm. 76, de 20 març de 2009).
S'ha realitzat l'avaluació del Pla de salut que finalitzava
l'any 2007?
Preveiem fer l'avaluació del Pla de salut 2003-2007 com a
pas previ al pròxim Pla de salut i juntament amb el diagnòstic
de l'estat de salut de població de les Illes Balears. Per tant, a dia
d'avui no disposam d'aquest document.

A la pregunta RGE núm. 5857/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a nou pla
de salut (II). (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).
En cas que s'estigui elaborant un nou pla de salut per la
Conselleria de Salut, podria el conseller concretar en quin
termini està previst la seva finalització?
La data del pròxim pla de salut és conseqüència de la feina
d'anàlisi de l'estat de salut i enquesta de salut. En aquests
moments la data de finalització no està tancada.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 14 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Y)

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 5855/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
enquestes de salut dels darrers dos anys. (BOPIB núm. 76, de
20 març de 2009).

A la pregunta RGE núm. 5859/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a terminis
de pagaments. (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).
Atès la resposta rebuda a la pregunta RGE núm. 2441/09,
en la qual s'indicava que el termini de pagaments als
proveïdors varia en funció dels diferents centres de cost, pot
aportar la informació requerida en el sentit d'indicar en quins
terminis es realitzen aquests pagaments per centres de cost?
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Apuntau la informació per temps mitjà o en cas contrari per
terminis diferits en el temps.
Hospital Universitari Son Dureta: 280,36 dies
Àrea de Salut de Menorca: 189,70 dies
Àrea de Salut d'Eivissa: 182,57 dies
Hospital de Formentera: 302,27 dies
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca: 109,33 dies
Gerència 061: 370,06 dies
Fundació Hospital Son Llàtzer: 450,00 dies
Fundació Hospital de Manacor: 157,60 dies
Fundació Hospital d'Inca: 285,00 dies
Gestió Sanitària de Mallorca: 241,00 dies
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 5860/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a carrera
professional de les diferents categories. (BOPIB núm. 76, de
20 març de 2009).
Atès la resposta rebuda a la pregunta 1607/09 on
s'indicava que totes les categories professionals ja compten
amb carrera professional, de fet ho està des de fa dos anys,
però que aquesta no ha estat desenvolupada en el cas de les
categories corresponents al personal no llicenciat ni diplomat.
Pot concretar quins terminis de desenvolupament hi ha
prevists?
La carrera professional per a no llicenciats ni diplomats
sanitaris es troba en fase de desenvolupament. Aquest any tots
els afectats han percebut una quantitat a compte; els que tenen
més de 60 anys, el cent per cent. A més, ja s'ha publicat la llista
provisional de nivells a fi de fer els ajustaments pertinents.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 5861/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
estatutarització del personal de les fundacions. (BOPIB núm.
76, de 20 març de 2009).
Atès que no respon a la pregunta RGE núm. 1606/09, pot
concretar quin són els acords prevists a la Mesa sectorial per
a la estatutarització del personal de les fundacions?
A l'acord no s'establiren les dades concretes del procés
d'estatutarització. Sí fa referència que el procés d'integració
definitiva dels treballadors en règim estatutari no es pot acabar
abans que finalitzin els processos selectius derivats de l'oferta
pública d'ocupació.

L'acord també preveu que si transcorreguts dos anys des de
la convocatòria dels respectius processos selectius aquests no
s'haguessin tancat la Mesa sectorial de Sanitat fixaria una data
d'integració en el règim estatutari.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 5862/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cursos
de català. (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).
Ha determinat ja la Conselleria de Salut quines entitats
impartiran els cursos de català?
Sí, inicialment les entitats que impartiran els cursos seran les
que actualment imparteixen cursos de llengua catalana com es
determina a la resposta 5863/09.
Palma, 14 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 5863/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cursos
de català (II). (BOPIB núm. 76, de 20 març de 2009).
Quines entitats imparteixen els cursos de català que
actualment ja es desenvolupen per al personal sanitari? Quin
cost suposa per a la Conselleria de Salut?
Actualment imparteixen cursos de català en els centres
dependents del Servei de Salut les següents entitats: EBAP,
COFUC i Paraula, Centre de Serveis Lingüístics.
Els cursos destinats al coneixement de llengua catalana estan
contemplats com una activitat formativa, però dins el ventall de
formació que les gerències ofereixen al personal inclòs en el seu
àmbit d'aplicació. Per tant, no existeix partida pressupostària
específica per a aquesta activitat formativa concreta sinó que
està contemplada dins el pressupost global de formació assignat
a cada gerència a través dels diferents contractes de gestió.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 5864/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cursos
de català (III). (BOPIB núm. 76, de 20 març del 2009).
Està tancada la quantia destinada a la formació del català?
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No, la quantia destinada a la formació del català no està
tancada.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Policlínica Miramar

Hospitalització:
Medicina interna
UCI

225
2

Proves diagnòstiques:
Densitometries
Ecografies

99
163
Palma Planas

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 5865/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
previsions per a la formació del personal adscrit a la
Conselleria de Salut en matèria de llengua catalana. (BOPIB
núm. 76, de 20 març de 2009).
Quines previsions de despesa té la Conselleria de Salut per
al 2009 en relació amb la formació del personal adscrit pel
que fa al coneixement de la llengua catalana?
La despesa destinada als cursos de llengua catalana del
Servei de Salut és la contemplada en el capítol de formació
establert en els contractes de gestió de cada gerència, tenint en
compte que és una activitat formativa més. Els cursos específics
destinats a la preparació per al procés selectiu per a aquells
treballadors que no disposin del requisit de català serà assumida
per cada gerència i el seu import varia en funció del nombre de
treballadors participants en l'esmentada activitat formativa.
Per altra banda, des de l'EBAP s'ofereixen cursos de llengua
catalana i la dotació d'aquestes activitats formatives no depèn de
la Conselleria de Salut.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Hospitalització:
Medicina interna

234

Proves diagnòstiques:
Densiometries
RNM

17
518
Clínica Femenia

Hospitalització:
Medicina interna

18
Clínica Rotger

Proves diagnòstiques:
Densiometries
Pet

655
367
Medisub-Cambra

Proves diagnòstiques:
Cambra hiperbàrica

79
Salus Menorca

Activitat ambulatòria

510
Hospital Muro

Hospitalització:
Medicina interna

36

Proves diagnòstiques:
Densiometries

41
Dr. Rovira

Proves diagnòstiques:
Ecografies

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 5866/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
derivació a clíniques privades. (BOPIB núm. 76, de 20 març de
2009).
Pot concretar amb detall la Conselleria de Salut els motius
de la derivació a clíniques privades de les prestacions
indicades a la resposta a la pregunta escrita RGE núm.
10125/08? Indicau la informació per clíniques i el motiu de la
derivació.

119
ALTEMEBA

Proves diagnòstiques:
Densitometries

24

(*) Nota: Les xifres difereixen de les entregades al gener del 2009 per mor que a aquesta
data no s'havien introduït totes les factures del període.

Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 5867/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a ubicació
del Centre de Salut de Can Misses. (BOPIB núm. 76, de 20
març de 2009).

Nombre de pacients derivats juny-desembre 2008*
Nuestra Señora del Rosario
Hospitalització:
Neurocirurgia i maxilAlofacial
UCI
Intervencions quirúrgiques
Activitat ambulatòria

153
49
399
131

Proves diagnòstiques:
Densiometries
Ecografies
TAC
Hemodinàmica cardíaca
Cambra hiperbàrica

137
1
1
220
1

On s'ubicarà el Centre de Salut de Can Misses quan
s'iniciïn les obres del nou hospital?
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Una vegada que s'iniciïn les fases de construcció del nou
hospital Can Misses i per permetre l'àrea d'instalAlacions
generals la previsió inicial és que la ubicació provisional de
l'actual centre de salut de Can Misses sigui a l'edifici que
correspon a l'hospital actual.
Palma, 15 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 7654/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Educació
i Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
per tal d'informar sobre el contracte d'assistència tècnica amb
GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
RGE núm. 7211/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el programa PROAGRO.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 7697/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el programa de
sensibilització i informació: "Regions del Món: Orient Mitjà".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
RGE núm. 7652/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
de Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller de
Salut i Consum, davant la Comissió no permanent de Salut, per
tal d'informar sobre la situació d'alerta activada a l'Estat i a la
comunitat autònoma de les Illes Balears amb motiu de la grip
porcina.
Així mateix, d'acord amb l'establert als articles 95 i 96 del
Reglament del Parlament i per la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives, la
Mesa acorda d'admetre que aquesta solAlicitud de
compareixença es tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 7698/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei
electoral dels consells insulars.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 7701/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença del director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, conformement amb l'establert per la
Resolució de Presidència reguladora del funcionament de la
Comissió de control parlamentari per a l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença del director d'aquest
ens públic, davant la Comissió de control parlamentari de
l'EPRTVIB, per tal d'informar sobre la despesa efectuada per
IB3 per retransmetre la Fórmula 1.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts RGE núm. 4885/08
i 4886/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7645/09,
presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de les preguntes
esmentades, relatives a inversions de l'Estatut d'Autonomia a
Menorca (IV) i a inversions del Ministeri de Medi Ambient
(BOPIB núm. 45, de 13 de juny de 2008, i 69, de 30 de gener de
2009).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.
6864/09.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 d'abril de 2009, atès l'escrit RGE núm. 7687/09, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, i conformement amb l'establert als
articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda que la interpelAlació
esmentada, relativa a situació econòmica al final del primer
trimestre de 2009 (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril d'enguany)
sigui tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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