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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 828/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients valorats des del Servei Integral d'Atenció a les
Conductes Addictives  de la Conselleria de Salut (SIACA).
(Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 829/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del protocol de violència de gènere. (Mesa
de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 830/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients derivats a la policlínica del Rosario des de l'Hospital
de Can Misses. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 831/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mitjana d'altes i estades a l'Hospital de Can Misses. (Mesa de
6 de febrer del 2008).

Palma, a 6 de febrer del 2008.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants de pacients han estat valorats -especificant el tipus
de patologia- des del Servei Integral d'Atenció a les Conductes
Addictives (SIACA) de la Conselleria de Salut al llarg del
2007?

Palma, a 31 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quines accions té previstes el Govern de les Illes Balears
per desenvolupar el protocol de violència de gènere?

Palma, a 29 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quants de pacients s'han derivat a la Policlínica del Rosario
des de l'Hospital de Can Misses des del mes d'agost del 2007?
Què ha motivat els trasllats?

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 escrita.

Quin és el nombre d'altes i d'estades mitjanes dels pacients
a l'Hospital de Can Misses en els darrers tres anys?

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 929/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a seguretat ciutadana. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 930/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
d'oncòlegs a l'illa de Menorca. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 931/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
equiparació salarial entre els funcionaris de Justícia a la
nostra comunitat autònoma amb la resta de funcionaris
d'altres comunitats autònomes. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 932/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a revisió del
finançament de les competències transferides en matèria de
joventut i lleure. (Mesa de 6 de febrer del 2008).
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RGE núm. 933/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens
en relació amb el decret que regula els centres d'educació
infantil de 0 a 3 anys que actualment prepara el Govern.
(Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 934/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a "papers per a tots" com a política d'immigració. (Mesa de 6
de febrer del 2008).

RGE núm. 935/08, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a atenció a la dependència. (Mesa de 6 de
febrer del 2008).

RGE núm. 936/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a finançament
de les comunitats autònomes. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 937/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll
i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sentència del Tribunal Constitucional. (Mesa de 6 de febrer del
2008).

RGE núm. 938/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
bàsica de lloguer. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 939/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i
Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oferta
pública d'ocupació (OPE). (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 940/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu VIcens
i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
FITUR. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 964/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
homologació del títol superior de turisme. (Mesa de 6 de febrer
del 2008).

Palma, a 6 de febrer del 2008.
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 Ple.

Quines mesures es pensen prendre per part del Govern de
les Illes Balears per tal d'aconseguir un major nivell de
seguretat ciutadana?

Palma, a 14 de gener del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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.

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria de Salut per
tal d'evitar que l'illa de Menorca quedi sense oncòlegs?

Palma, a 4 de febrer del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears solAlicitar l'equiparació
salarial entre els funcionaris de Justícia de la nostra comunitat
autònoma amb la resta de funcionaris d'altres comunitats
autònomes a l'hora de negociar la transferència en matèria de
justícia?

Palma, a 5 de febrer del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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.

Pensa el conseller d'Esports i Joventut del Govern de les
Illes Balears revisar el finançament de les competències
transferides al Consell Insular d'Eivissa i al Consell Insular de
Menorca en matèria de joventut i lleure?

Palma, a 5 de febrer del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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.
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Compta el decret que està elaborant actualment el Govern
de les Illes Balears i que regula els centres d'educació infantil
de 0 a 3 anys amb el consens del sector?

Palma, a 5 de febrer del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

Continua pensant el Molt Hble. Sr. President del Govern
que demanar "papers per a tots" és una bona política
d'immigració?

Palma, a 14 de gener del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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

Com fa comptes gasta el Govern de les Illes Balears els 52
milions d'euros d'inversions en concepte d'atenció a la
dependència per a aquesta legislatura?

Palma, a 6 de febrer del 2008.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

Quina opinió li mereixen les declaracions del Sr. Pizarro, en
aquests moments número 2 de la candidatura del PP per
Madrid, referides a l'opinió que en finançament de els
comunitats autònomes no s'ha de tenir en compte la població?

Palma, a 6 de febrer del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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

Quines conseqüències creu que tendrà la recent sentència
del Tribunal Constitucional que rebutja el recurs del Partit
Popular referent a l'obligatorietat de la paritat en la confessió
de les llistes electorals?

Palma, a 6 de febrer del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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.

Quantes persones s'han interessat per la renda bàsica de
lloguer?

Palma, a 6 de febrer del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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

Com es durà a terme l'oferta pública d'ocupació (OPE) a la
sanitat pública balear anunciada per la conselleria?

Palma, a 6 de febrer del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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

Quina impressió té el conseller de Turisme sobre el turisme
de les Illes Balears després s'haver participat a la Fira
Internacional de Turisme?
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Palma, a 6 de febrer del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
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 tota la gent que va cursar el títol superior de turisme a les
Illes Balears se li va prometre l'homologació d'aquests estudis
a una llicenciatura oficial, com es troba actualment aquest
assumpte?

Palma, a 6 de febrer del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 822/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a casal de
federacions esportives a Son Llàtzer, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de febrer
del 2008).

RGE núm. 823/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programes
a desenvolupar per l'EBE, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 824/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport als
esportistes participants a les Olimpíades de Pequín, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 825/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
d'atorgament de subvencions per part de la Fundació Illesport,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 826/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinás i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a amb quina situació administrativa es troba la subvenció de
l'abonament d'infància 2008 (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 827/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinás i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a amb quina situació administrativa es troba la subvenció de
l'abonament d'infància 2008 (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

Palma, a 6 de febrer del 2008.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

En quin punt es troben la construcció i la posada en marxa
del Casal de federacions esportives a Son Llàtzer?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 comissió.

Quins programes nous té prevists desenvolupar l'Escola
Balear de l'Esport al llarg del 2008?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 comissió.

Quines iniciatives concretes pensa desenvolupar la
Conselleria d'Esport i Joventut del Govern de les Illes Balears
per tal d'afavorir als esportistes que participaran a les
Olimpíades de Pequín?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 comissió.
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Pensa el conseller d'Esport i Joventut del Govern de les Illes
Balears modificar els criteris i els barems que regeixen la
concessió de subvencions i beques atorgades anualment per la
Fundació Illesport?

Palma, a 30 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

En quina situació administrativa actualment es troba la
subvenció denominada "abonament d'infància" per al present
any 2008?

Palma, a 1 de febrer del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinás i Warthmann.

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

Quina és la quantitat prevista per a la subvenció
denominada "abonament d'infància" per a l'any 2008 i de
quines partides pressupostàries?

Palma, a 1 de febrer del 2008.
La diputada:
Isabel C. Llinás i Warthmann.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 806/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a falta de metges especialistes a les Illes Balears.
(Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 807/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política sanitària de concertació amb centres privats
per millorar l'assistència. (Mesa de 6 de febrer del 2008).

Palma, a 6 de febrer del 2008.
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

La manca de metges especialitzats és un problema a tot
l’Estat espanyol. El problema és molt més greu a la nostra
comunitat autònoma pel fet de la insularitat, l’augment del cost
de la vida..., etc, i s’agreuja, encara més, a les illes d’Eivissa i
Menorca per la doble insularitat que dificulta l’accés a una
formació continuada.

En els darrers mesos la situació és preocupant a les
esmentades illes, sobretot en especialitats com ara psiquiatria
i oncologia entre d’altres.

Atès que per part de la Conselleria de Salut i des de les
diferents gerències no s’adopten les mesures necessàries per
motivar als professionals i evitar la seva partida, ni es prenen
mesures de gestió per atreure nous especialistes a les nostres
illes.

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 adoptar les mesures necessàries per evitar la fuita
d’especialistes de les Illes Balears amb les mesures següents:

1. Iniciar una política de plus d’insularitat. Aconseguir la
fidelitat dels professionals amb millores laborals.
2. Completar el desenvolupament de la carrera professional.
3. Convocar l’OPE autonòmica.
4. Fomentar la formació continuada.

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

Atès que una de les prioritats a la nostra societat és garantir
un servei públic sanitari de la màxima qualitat per a tots els
nostres ciutadans i les persones que cada any ens visiten.

Atès que en els darrers anys a les Illes Balears s’ha produït
un increment extraordinari de població, que demanda cada
vegada més mitjans professionals i assistencials per tal
d’arribar als nivells esmentats de qualitat en la prestació del
servei.

Atès que a les Illes Balears prop d’un 30% de la població
té doble cobertura sanitària, arribant al 35% en els trams més
superiors d’edat.

Atès que la colAlaboració publicoprivada en la prestació del
servei sanitari a les nostres illes, sempre ha estat una de les vies
per tal de poder donar un bon servei al ciutadà, com s’ha
demostrat els darrers anys amb la possibilitat que aquesta
colAlaboració ha donat de derivar pacients des dels hospitals
públics als centres concertats per tal d’evitar la saturació en els
moments puntuals d’increment de demanda, o de reduir
considerablement les esperes als ciutadans per una intervenció
quirúrgica, per a una consulta amb l’especialista o per a proves
diagnòstiques.

Atès que la concertació també ha suposat una millora de
qualitat en el sentit d’evitar desplaçaments fora del lloc de
residència especialment als ciutadans de Menorca, Eivissa o
Formentera, o de tots els ciutadans a la península, com ho ha
demostrat al llarg principalment de la passada legislatura, la
posada en funcionament del servei d’hemodinàmica a Eivissa,
la concertació del PADI a totes les illes, la concertació amb la
Clínica Menorca, la concertació del TAC, entre altres molts
exemples.

Atès que aquesta possibilitat de colAlaboració està recollida
a la Llei de salut de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
complementarietat dels sectors sanitaris públic i privat, per tal
d’oferir un servei públic sanitari de la màxima qualitat als
ciutadans de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la política sanitària de concertació de
centres privats per tal de millorar l’assistència rebuda pels
ciutadans de les Illes Balears, evitant la saturació als centres
assistencials en els moments de més demanda, ajudant a reduir
la llista d’espera, o evitant desplaçaments fora del seu lloc de
residència especialment als ciutadans de Formentera, Eivissa o
Menorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prioritzar la sanitat pública a les nostres illes, dotant-
la dels mitjans suficients per garantir la satisfacció dels
ciutadans i dels professionals que treballen en el sector.

Palma, a 31 de gener del 2008.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 804/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament del cost dels desplaçaments dels membres
de les juntes directives de les federacions esportives de
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 805/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un annex per a allotjament de pacients
a l'hospital de referència de Son Espases, amb tramitació
davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa de 6 de
febrer del 2008).

RGE núm. 808/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a sanitat exterior a Eivissa i Menorca, amb tramitació
davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa de 6 de
febrer del 2008).

RGE núm. 809/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pressió assistencial de l'atenció primària a Eivissa,
amb tramitació davant la Comissió no permanent de Salut
(Mesa de 6 de febrer del 2008).

RGE núm. 810/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a saturació de l'Hospital de Can Misses, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut (Mesa de
6 de febrer del 2008).

RGE núm. 811/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a formació de persones adultes, amb tramitació davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 6 de
febrer del 2008).

Palma, a 6 de febrer del 2008.
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 la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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Exposició de motius

L’any 2008 és any olímpic i també any electoral per les
federacions esportives de les Illes Balears. El Decret 33/2004,
de 2 d’abril, que regula les federacions esportives balears
disposa que els òrgans de govern de les FEB són l’assemblea
general i la junta directiva.

La junta directiva és també l’òrgan gestor de la federació i
totes les illes hi han d’estar representades, un fet que, a la
pràctica, no està exempt de dificultats pels membres procedents
de les illes menors, ja que la gran majoria de FEB tenen la seu
a Mallorca i les respectives juntes directives també es
reuneixen habitualment a Mallorca, amb les conseqüents
molèsties i despeses que això causa als membres que s’han de
desplaçar des d’una altra illa.

Per aquests motius i amb l’objectiu de facilitar la
participació de totes les illes en els òrgans de direcció i gestió
de les federacions esportives balears, el Grup Popular presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears a assumir
el pagament del cost total dels desplaçaments que hagin de fer
els membres de la junta directiva de cada federació esportiva
balear quan s’hagin de desplaçar entre illes per assistir a les
reunions d’aquest òrgan.

Palma, a 29 de gener del 2008.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Exposició de motius

Quan els pacients ja no precisen l’alta tecnologia de
l’hospital o quan han de traslladar-se per realitzar tractament i/o
exploracions que no requereixen ingrés però duren diversos
dies, s’evitaria l’ocupació de llits hospitalaris de manera
innecessària i excessius desplaçaments, especialment
interinsulars amb els problemes que comporten per als pacients,
si es disposés, en el mateix recinte hospitalari d’un annex que
oferís serveis d’hoteleria als pacients i acompanyants.

Aquests serveis existeixen a diversos hospitals d’altres
comunitats autònomes, a la nostra ajudaria notablement a
palAliar el problema de la insularitat tota vegada que l’hospital
de Son Espases es troba en fase de construcció i s’han introduït
canvis en el projecte per diferents motius.

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 construir un annex a l’hospital de referència de Son
Espases per a l’allotjament de pacients i acompanyants
desplaçats des de la seva residència habitual per rebre un
tractament a l’esmentat hospital.

Palma, a 31 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 no permanent de
Salut.

Exposició de motius

A l’anterior legislatura es varen iniciar negociacions per
dotar Eivissa i Menorca de personal i pressupost per a salut
exterior, que en l’actualitat manca de mitjans a les esmentades
illes.

Donada l’alta pressió assistencial dels facultatius que
exerceixen a les Illes i la saturació de l’hospital Ca’n Misses,
que són els que assumeixen actualment les competències de
salut exterior a Eivissa i Menorca.

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 continuar les negociacions amb el Govern central per
tal de dotar la sanitat exterior d’Eivissa i Menorca de mitjans
personals i econòmics que els permetin dur a terme les seves
funcions a les esmentades illes.

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 no permanent de
Salut.

Exposició de motius

El nombre de targetes sanitàries a l’illa d’Eivissa ha
augmentat en els darrers anys més que la mitjana de la resta de
l’illa, augmentant d’aquesta manera la pressió assistencial que
sofreixen els metges d’atenció primària a Eivissa, reconeguda
públicament pel director d’Atenció Primària de l’Àrea de Salut.

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:

1. Iniciar la redistribució de targetes sanitàries i la ubicació
de personal necessàries per a la immediata obertura del centre
de salut de Vila a l’Avinguda 8 d’agost.

2. SolAlicitar a l’Ajuntament d’Eivissa la cessió d’un solar
a la zona de l’Eixample per a la construcció del centre de salut
de sa Colomina.

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 no permanent de
Salut.

Exposició de motius

L’hospital de Ca’n Misses es troba en un nivell de saturació
del 98%.

Habitualment, els mesos de gener i febrer es contempla un
augment d’ingressos a causa de les aguditzacions de les
patologies cròniques i de la grip, que aquest any pot ser
especialment greu.

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 habilitar, el més aviat possible, 24 llits més
d’hospitalització a la tercera planta de l’hospital de Ca’n
Misses.

Palma, a 28 de gener del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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 de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

A la passada legislatura s’aprovà a la cambra la Llei 4/2006,
de 30 de març, d’educació de persones adultes atenent la
necessitat de vertebrar una demanda de formació per a aquelles
persones que per diversos motius no havien tengut accés a la
formació precisa i que, passats els anys, perceben que
necessiten i poden accedir a una millor formació.

A tal fi, els poders públics han d’instrumentar els processos
que facin possible que aquesta demanda sigui atesa
adequadament; en aquest sentit es va aprovar l’esmentada llei
que consagrava, a més dels grans principis de la qüestió com
ara la idea d’aprenentatge al llarg de tota la vida, els
mecanismes necessaris per tal que fos possible, l’exercici
d’aquest dret; de tal manera que es precisava la necessitat, en
primer lloc, del desenvolupament reglamentari corresponent; i
en segon lloc la definició d’un mapa escolar que contempli la
situació de recursos i molt especialment de demandes relatives
a l’educació d’adults; en tercer lloc el desenvolupament de
currículums precisos per al desplegament de l’esmentada
formació i en quart lloc l’establiment de centres de formació
professional en combinació amb escoles d’adults.

Malgrat el temps transcorregut d’ençà l’aprovació de
l’esmentada llei, no s’ha impulsat de manera precisa i suficient
el desenvolupament normatiu i de gestió que faci possible
l’aplicació de la llei.

És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure les accions necessàries per fer realitat la
llei d’adults impulsant especialment el desenvolupament
normatiu, especialment els aspectes curriculars i relatius al
mapa escolar així com tot allò relatiu a la inserció de la
formació professional en els programes de formació d’adults i
els d’accés a la Universitat.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar al Parlament, en el termini de dos mesos, un
programa de desenvolupament de les normes relatives a la Llei
d’educació de persones adultes amb un cronograma de terminis
en el qual cadascun dels objectius s’haurà d’assolir.

Palma, a 29 de gener del 2008.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 2683/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a dèficit
d'especialistes sanitaris. (BOPIB núm. 16 de 26 de novembre
del 2007).

Quin dèficit d'especialistes sanitaris existeix a dia d'avui en
els centres dependents de l'Ib-salut?

En l'actualitat són escasses les especialitats que realment
sofreixen dèficits amb vista a les seves necessitats estimades.
No obstant això sí que existeixen nombroses vacants pendents
de cobrir per titulars i actualment cobertes per interins.

Entre les places vacants cal destacar les següents
especialitats:
• Anestèsia-reanimació: a l'Hospital de Formentera i a

l'Hospital comarcal d'Inca.
• Cirurgia general i de l'AD: a l'Hospital Can Misses i al

Mateu Orfila.
• Obstetrícia mèdica: a l'Hospital comarcal d'Inca.
• Oncologia mèdica: a l'Hospital comarcal d'Inca.
• Psiquiatria: a l'Hospital Mateu Orfila i a l'Hospital

Comarcal d'Inca.

Palma, 9 de gener del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3117/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, relativa a
director del SOIB. (BOPIB núm. 21 de 23 de novembre del
2007).

Com va accedir el Sr. Guillermo de Olives al lloc de
director del SOIB a Menorca? Quan va sortir aquest lloc de
feina a concurs públic i en quines condicions? Quantes
persones hi van concórrer? Quina va ser la puntuació
obtinguda per cadascuna?

El lloc de director insular de Menorca va ser creat amb un
nivell de destinació 26 i per als cossos superiors i mitjans de
qualsevol administració el 12 de gener del 2002.

El 12 d'octubre del 2003, essent conseller de Treball i
Formació el Sr. Guillermo de Olives, aquest lloc va ser
modificat i va passar de nivell 26 a 28 i restringit al cos
superior.

El Sr. Guillermo de Olives va cessar com a conseller de
Treball i Formació dia 20 de maig del 2004 i dia 21 va ocupar
en comissió de serveis el lloc de director insular del SOIB a
Menorca, que s'havia mantingut vacant des de l'inici de la
legislatura del 2003.

Aquest lloc de feina va sortir a concurs pel sistema de lliure
designació per resolució del conseller d'Interior de 23 d'agost
del 2004 (BOIB 119 ext. de 27 d'agost).

Hi van concórrer dues persones.

Als concursos de provisió pel sistema de lliure designació
no hi ha puntuació, i el Sr. Guillermo de Olives va accedir al
lloc que ocupava en comissió de serveis per resolució del
conseller d'Interior de 10 de desembre del 2004, adjudicant-l'hi
amb afectes de 13 de desembre del 2004 a proposta de la
directora del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

Palma, 20 de desembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 3118/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, relativa a
situació del Sr. Guillermo de Olives. (BOPIB núm. 21 de 23 de
novembre del 2007).

En quina situació laboral es troba actualment el Sr.
Guillermo de Olives?

Actualment el Sr. Guillermo de Olives és el director insular
del Servei d'Ocupació de les Illes Balears a Menorca.

Palma, 20 de desembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 3119/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, relativa a
"L'Observatori" (Centre d'Estudis Laborals) de les Illes
Balears (I). (BOPIB núm. 21 de 23 de novembre del 2007).

Quan es va crear "L'Observatori" (Centre d'Estudis
Laborals) de les Illes Balears i amb quina infraestructura
comptava? Quins eren els seus objectius?
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El Centre d'Estudis Laborals es va crear mitjançant Decret
77/2004, de 10 de setembre, publicat al BOIB de 25 de
setembre del 2004.

Els seus objectius vénen marcats per l'esmentat decret,
concretament en el seu article 4, que textualment indica:

a) Recopilar dades relatives a l'àrea laboral, ocupació, atur
i de tots els aspectes relacionats amb el mercat laboral (costs
del treball, accidents laborals, conflictes, condicions i qualitat
de vida laborals, formació professional i inserció laboral,
seguretat i higiene en el treball, etc.).

b) Crear i gestionar una base de dades d'interès laboral amb
les dades obtingudes.

c) Processar la informació obtinguda en matèria laboral per
confeccionar estadístiques i, alhora, avaluar-ne les dades
recopilades.

d) Estudiar i investigar les característiques de les dades
sociolaborals recopilades.

e) Elaborar l'informe anual del mercat laboral de les Illes
Balears.

f) Elaborar trimestralment un informe sobre les distintes
àrees del mercat laboral de les Illes Balears.

g) Realitzar estadístiques que se li encomanin en relació
amb els indicadors laborals.

h) Elaborar informes, estudis i diagnòstics sociolaborals.
i) Preparar convenis de colAlaboració entre la Conselleria de

Treball i Formació i unes altres administracions públiques,
entitats públiques o privades i agents socials per al compliment
de les seves funcions.

j) Elaborar mapes on es detallin les necessitats i limitacions
que pugui haver-hi tant en els àmbits territorials com sectorials.

k) Orientar i donar suport a la Conselleria de Treball i
Formació per adoptar decisions polítiques i tècniques.

l) Elaborar programes descriptius i de control general i
sectorial de la realitat laboral que en permetin el seguiment i
adoptar actuacions preventives.

m) Qualsevol altra activitat relacionada o complementària
de les esmentades als apartats anteriors.

Palma, 20 de desembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 3120/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, relativa a
"L'Observatori" (Centre d'Estudis Laborals) de les Illes
Balears (II). (BOPIB núm. 21 de 23 de novembre del 2007).

Qui era el responsable de "L'Observatori" (Centre
d'Estudis Laborals) de les Illes Balears quan es va crear?

Quin era el seu vincle laboral amb la conselleria?
Quins treballs va dur a terme?

El director adjunt del Centre d'Estudis Laborals en el
moment de la seva creació i d'acord amb la disposició
transitòria era el sotsdirector de Planificació de l'Institut de
Salut Laboral, càrrec en aquell moment ocupat pel Sr. Pedro
Nadal Serra.

El vincle laboral era d'alt càrrec, essent funcionari en
situació de serveis especials.

Els treballs realitzats se suposa que serien els propis de les
funcions del seu càrrec.

Palma, 20 de desembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 3121/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, relativa a
"L'Observatori" (Centre d'Estudis Laborals) de les Illes
Balears (III). (BOPIB núm. 21 de 23 de novembre del 2007).

Quina és la situació actual de "L'Observatori" (Centre
d'Estudis Laborals) de les Illes Balears?

La situació actual del Centre d'Estudis Laborals a l'arribada
del nou equip de la Conselleria de Treball i Formació era de
gairebé total desaparició, ja que dues persones estaven de baixa
per maternitat sense substitució, i un contracte d'assistència
tècnica d'un informàtic vençut en el seu termini d'execució.

Únicament es feia el mínim necessari per publicar les
estadístiques mensuals d'ocupació i d'atur.

Palma, 20 de desembre del 2007.
La consellera de Treball i Formació:
Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes RGE núm. 4067/07 i 4068/07, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relatives a
cost de l'assistència dels representants de la Conselleria de
Medi Ambient a les jornades de l'Agenda Local 21 celebrades
a Eivissa i a Agenda Local 21. (BOPIB núm. 23 de 7 de
desembre del 2007).

Quin cost ha tengut la participació de tots els representants
de la Conselleria de Medi Ambient a les jornades tècniques i
a la xarxa de sostenibilitat de l'Agenda Local 21 municipal a
Eivissa? Quina ha estat la participació de la Conselleria de
Medi Ambient en les jornades tècniques i en la xarxa de
sostenibilitat de l'Agenda Local 21 municipal a Eivissa?

El cost de l'assistència dels representants d'aquesta
conselleria a les jornades de l'Agenda Local 21 celebrades a
Eivissa el dia 30/11/07 i el dia 1/12/07, amb les factures de què
disposam a data d'avui, és de 1.187,23 euros, incloent-hi les
despeses en concepte de dietes.

Pel que fa a la participació de la conselleria a les jornades,
s'adjunta còpia de l'informe del cap del Servei de Qualitat
Ambiental.
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Palma, 27 de desembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

L'informe adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels senyors  diputats
i diputades.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4069/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a actuacions
derivades de l'informe del Ministeri de Medi Ambient. (BOPIB
núm. 23 de 7 de desembre del 2007).

Quines edificacions pensa l'Hble. Conseller de Medi
Ambient que s'haurien d'enderrocar d'acord amb l'informe
emès pel Ministeri de Medi Ambient en relació als 700 punts
negres a les costes de les Illes Balears?

Aquest informe és un primer esborrany i encara està en fase
preliminar; consideram que s'ha de concretar més i estudiar les
demolicions. Per tant s'ha d'avançar més en el seu estudi.

Palma, 27 de desembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Verd.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4071/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida I. Cabrer i González, relativa a
projecte constructiu de Port Adriano. (BOPIB núm. 23 de 7 de
desembre del 2007).

Ha aprovat el consell d'administració de Ports de les Illes
Balears el projecte constructiu de Port Adriano? En cas
contrari, en quina data es preveu?

El projecte constructiu, complementari del projecte bàsic
aprovat el 29 de gener del 2007, es va aprovar mitjançant
resolució de juliol del 2007 per delegació de l'acord del consell
d'administració de 15 de març del 2006.

Palma, 27 de desembre del 2007.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Verd.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4254/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a pacte
local. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

De quina manera participaran els ajuntaments de les Illes
Balears en el desenvolupament d'un pacte local del Govern
que doti de competències i recursos els governs locals?

El pacte local ha de determinar les competències dels
municipis i la dotació de recursos financers suficients, tot
plegat sota els principis d'una vertadera autonomia local,

d'eficàcia, descentralització, cooperació i coordinació. Tot això
s'ha de fonamentar en el diàleg i s'ha de crear el més ampli
consens possible.

Així doncs, atès que els ajuntaments són els receptors i
principals protagonistes d'aquest procés, seran presents en el
desenvolupament del pacte local des del seu naixement.
Evidentment es garantirà la participació de tots i cadascun amb
les formes que les entitats que els representen determinin.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 4259/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a policia
autonòmica (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins estudis o treballs està portant a terme el  Govern per
a la posada en marxa d'una policia autonòmica?

En aquests moments la Direcció General d'Interior, a través
de l'ISPIB, està realitzant l'anàlisi detallada dels avantprojectes
de llei de policia de les Illes Balears encarregats a la
Universitat de Barcelona i a la Universitat de les Illes Balears,
com a pas previ a l'elaboració del futur avantprojecte propi.

D'altra banda també s'estudien les noves lleis publicades
sobre policies autonòmiques, així com els projectes de llei que
es troben en fase de tramitació en les altres comunitats
autònomes.

Marratxí, 17 de gener del 2008.
La consellera d'Interior:
Maria Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 4260/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a policia
autonòmica (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines són les previsions de la Conselleria d'Interior per
a l'entrada en funcionament de la policia autonòmica?

Les previsions són les d'aprovar una llei que permeti
assumir la competència estatutària sobre policia autonòmica,
prevista a l'article 33 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, per a la seva posterior remissió al Parlament amb
l'objectiu que, al final d'aquesta legislatura, resulti factible
l'engegada de la nova força de seguretat de la nostra comunitat.

Marratxí, 17 de gener del 2008.
La consellera d'Interior:
Maria Ángeles Leciñena i Esteban.
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Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 4262/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a regulació
de camps de golf a les diferents illes. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Considera el Govern que la regulació dels camps de golf
ha de tenir el mateix tractament a les diferents illes de la
nostra comunitat autònoma?

La regulació que impulsa el Govern de les Illes Balears per
a totes les illes implica una regulació bàsica que no resulta
incompatible amb un tractament diferenciat a cada illa,
tractament que es fixarà en el corresponent instrument de
planejament territorial que, si s'escau, correspondrà tramitar i
aprovar a cada consell insular.

Palma, 11 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
N)

A les preguntes RGE núm. 4274/07 i 4275/07, presentada
per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relatives
a modificació de la Llei de camps de golf (I i II). (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quins criteris aplicarà el Govern a una futura modificació
de la Llei de camps de golf ? Quines previsions de terminis té
per a la seva tramitació davant el Parlament?

El criteri del Govern de les Illes Balears pel que fa a la
regulació dels camps de golf és el de sostenibilitat i protecció
del paisatge, prohibint l'ús residencial o turístic vinculat a
aquestes instalAlacions, tal i com es desprès del Projecte de llei
de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, que el Govern ha presentat a
aquesta cambra i que preveu la derogació de la Llei 12/1988,
de 17 de novembre, de camps de golf, tot establint una
regulació específica en aquesta matèria.

Palma, 11 de gener del 2008.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
O)

A les preguntes RGE núm. 4276/07, 4279/07, 4280/07 i
4281/07, presentades per l'Hble. Sr. Diputat J. Francesc Fiol
i Amengual, relatives a grans esdeveniments esportius a
Formentera, Mallorca, Menorca i Eivissa, respectivament.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins són els grans esdeveniments esportius que pensa
fomentar o promoure el  Govern a les illes de Formentera, de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa per a la millora de l'activitat
turística?

No correspon a la Conselleria d'Esports i Joventut la
competència en aquesta matèria.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 4277/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a impuls de
l'esport base. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern des del
juliol del 2007 fins avui per impulsar l'esport base?

Les competències en esport base no corresponen
pròpiament a la Conselleria d'Esport i Joventut. Així i tot s'han
fet diferents actuacions:

- Manteniment dels convenis amb el Consell de Menorca de
promoció del voleibol i del rugbi.

- Signatura d'un nou conveni amb el Consell de Menorca de
promoció d'atletisme divertit.

- Inclusió de nous esports en el programa de finals balears
d'esports en edat escolar.

- Inclusió en el programa de finals balears d'esports en edat
escolar els esports colAlectius que per diferents motius mai no
participaven.

El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 4278/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a foment de
l'esport d'alt. nivell. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Té previst el Govern la posada en marxa d'algun programa
o iniciativa nova per fomentar l'esport d'alt nivell?

Sí, ho té previst.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 4282/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a beques per
als estudiants de Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern millorar les beques que
reben els estudiants de l'illa de Formentera?
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La Direcció General d'Universitat ha convocat, per a l'any
acadèmic 2007-2008, les ajudes de desplaçament per cursar
estudis universitaris per un import total màxim de 660.000
euros (BOIB 6 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un
increment del 5,2% respecte de la quantitat atorgada l'any
2007. Pel que fa a l'alumnat universitari amb domicili familiar
a l'illa de Formentera, les ajudes per a desplaçament tenen una
quantia de 420 euros per a cada solAlicitant que ha de sortir de
l'illa per estudiar a qualsevol universitat espanyola, sempre que
acompleixi les condicions de la convocatòria. Això pot suposar
un augment de fins al cent per cent respecte de l'any 2007 per
a una bona part de l'alumnat beneficiari de l'illa de Formentera.

D'altra banda la Direcció General d'Universitat ha convocat,
per a l'any acadèmic 2007-2008, les ajudes complementàries als
programes institucionals de mobilitat internacional de l'alumnat
universitari per un import total màxim de 205.000 euros (BOIB
20 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un increment del
21% respecte de la quantitat atorgada l'any 2007. Pel que fa a
l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de
Formentera, aquestes ajudes complementàries als programes de
mobilitat tenen una quantia de 800 euros per a cada persona
beneficiària.

Palma, 8 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 4287/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a foment de
l'ús i l'aplicació de noves tecnologies. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quines actuacions està portant a terme el Govern per al
foment de l'ús i l'aplicació de les noves tecnologies en el sector
educatiu?

La Conselleria d'Educació i Cultura considera que les
tecnologies de la informació (TI) tenen una importància
particular com a instrument afavoridor de tot tipus
d'aprenentatge i, en conseqüència, en fomenta l'ús i l'aplicació.

Aquesta promoció de  l'ús es fa considerant les TI des de
quatre punts de vista diferents:

1. Com a coneixement específic que una persona que rep
formació en el sistema educatius i que, posteriorment,
s'incorporarà al mercat de treball ha de conèixer. Aquesta
consideració es tracta extensivament, d'una manera molt
particular, en les especialitats de formació professional, que
subministren una formació específica a l'alumnat i també en
l'ESO en la qual l'alumnat rep una formació que li permet
acreditar-se com a usuaris/usuàries de sistemes informàtics.

La Conselleria d'Educació i Cultura dóna suport a aquesta
línia d'actuacions dotant els centres de professorat i de material
informàtic, i subministrant al professorat els cursos de
reciclatge i actualització que es consideren necessaris.

2. Com a instrument de gestió amb l'objectiu de
desburocratitzar els centres. En aquest aspecte la Conselleria
d'Educació i Cultura subministra a tots els centres docents eines

de gestió (GESTIB, ECOIB, FORCET, FORPRES) que
permeten agilitar les tasques de secretaria, mantenir
permanentment informats tots els agents que intervenen -o
poden intervenir- en el procés formatiu i donen suport
documental als processos de presa de decisions.

3. Com a instrument de millora de la qualitat de l'oferta
formativa de la Conselleria d'Educació. Des d'aquest punt de
vista cal considerar les TI com un conjunt d'instruments que
permeten dur a terme un ensenyament millor o un ensenyament
en escenaris que, sense fer servir les TI, no serien assolibles.
D'aquesta manera cal considerar totes les aplicacions
didàctiques que permeten introduir exercicis repetitius, per
exemple, durant els qual el professorat pot atendre els casos
més necessaris mentre que l'alumnat més poc necessitat d'una
atenció especial treballa o practica amb l'ordinador. Dins aquest
grup poden afegir-se totes les aplicacions didàctiques de les
quals el WEIB (weib.caib.es) n'ofereix una bona mostra.

4. Com a instrument de propiciació de la colAlaboració de les
famílies en el procés educatius. La Conselleria d'Educació i
Cultura considera que no es pot arribar a una situació de
normalitat en la qualitat del sistema educatiu sense una
colAlaboració important de les famílies de l'alumnat en el procés
de formació. Per tal d'afavorir aquesta colAlaboració, i sense
descartar altres mecanismes, promou la implicació de les
famílies en el procés educatiu amb la tramesa de missatges als
mòbils dels responsables legals de l'alumnat, de correus
electrònics, amb la publicació d'una pàgina web amb els
resultats acadèmics i altres informacions d'interès, així com
amb l'obertura d'aules informàtiques en els centres docents fora
de l'horari escolar.

Tots aquests tipus d'actuacions tenen per objectiu millorar
el coneixement que les famílies tenen de l'estat formatiu de
l'alumnat al seu càrrec, així com afavorir l'aproximació de les
famílies als centres escolars.

Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 4288/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a lluita
contra l'abandonament d'estudis. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar la Conselleria d'Educació
i Cultura per lluitar contra l'abandonament dels estudis?

Per tal de lluitar contra l'abandonament dels estudis, la
Conselleria d'Educació i Cultura d'una forma palAliativa
aplicarà tots aquells programes que ja s'estan desplegant: el
programa PISE, el programa ISLA, els programes de garantia
social o d'iniciació professional, així com continuar amb les
escoles taller, entre d'altres.

I, de forma preventiva, la conselleria aplicarà totes les
actuacions que iniciï per millorar l'èxit escolar, tal com plans
d'acollida, plans d'atenció a la diversitat, plans de reforç de les
competències bàsiques, entre d'altres mesures.
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Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4289/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a
ensenyament de l'anglès (I). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quins plans o programes desenvoluparà la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'incrementar les hores
d'ensenyament de l'anglès en els centres educatius?

La Conselleria d'Educació i Cultura vol millorar
l'ensenyament de llengües estrangeres en els centres educatius
de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de
4 de maig).

Aquesta millora afecta no tan sols l'anglès, sinó també les
altres llengües estrangeres, com l'alemany o el francès.

La conselleria està tramitant en aquest moment cinc
projectes de decret per tal d'adaptar la normativa autonòmica
a la normativa bàsica estatal en matèria d'educació (tant la LOE
com els reials decrets estatals que la despleguen):
1. Projecte de decret d'ordenació dels ensenyaments,

d'educació infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria.

2. Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de
l'educació infantil a les Illes Balears.

3. Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de
l'educació primària a les Illes Balears.

4. Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum de
l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

5. Projecte de decret pel qual s'estableix el currículum del
batxillerat a les Illes Balears.

Aquests projectes de decret contenen una regulació dels
ensenyament de i en llengües estrangeres en les diferents etapes
educatives. Els quatre primers es troben pendents d'emissió
d'informe per part del Consell Escolar; el darrer encara està en
fase d'elaboració.

Pel que fa als ensenyament de llengües estrangeres, objecte
d'aquesta pregunta parlamentària, s'introdueixen de forma
primerenca en el segon cicle d'educació infantil. De fet es
preveu l'oferta obligada d'una segona llengua estrangera de
primer a tercer de l'educació secundària obligatòria i els
alumnes podran optar-ne també a quart.

És a dir, l'increment de la presència de l'ensenyament de
llengües estrangeres es preveu en la normativa bàsica estatal i
en la normativa autonòmica que està preparant el Govern de les
Illes Balears, ja que una de les finalitats del sistema educatiu és
la capacitació de l'alumnat per comunicar-se en les llengües
oficial i cooficial i en una o més llengües estrangeres (article 2
j) de la LOE).

Pel que fa a la distribució horària, entenem que no es pot
examinar de manera aïllada per matèries o assignatures, sinó
atenent el conjunt de les matèries. A més s'ha de tenir en
compte tant el conjunt de la càrrega lectiva de l'alumnat com el
nombre mínim d'hores que estableix el Ministeri d'Educació i
Ciència per a cada matèria.

Així doncs, el nombre d'hores d'impartició d'una llengua
estrangera o de la segona llengua estrangera (ja sigui l'anglès o
una altra), serà establert mitjançant una distribució horària que,
en principi, formarà part dels projectes de decret que
estableixen els currículums dels ensenyaments com a annex I
(així s'ha remès al Consell Escolar).

Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 4290/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a
ensenyament de l'anglès (II). (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Com pensa la Conselleria d'Educació i Cultura
incrementar l'ensenyament de l'anglès a les escoles sense
reduir la presència del català?

Pel que fa a l'increment de les hores d'ensenyament d'una
llengua estrangera o d'una segona llengua estrangera, ens
remetem a la resposta a la pregunta parlamentària 4289/07.

Respecte a la presència horària del català, la Conselleria
d'Educació i Cultura tindrà present l'establert a la normativa
vigent, en concret el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula
l'ús de l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, en els centres docents no universitaris de les Illes
Balears (BOCAIB de 17 de juliol).

Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 4291/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a creació de
places d'escoletes. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quantes places d'escoletes (de 0 a 3 anys) té previst crear
el Govern durant la present legislatura, de les 4.000 que va
prometre crear en dues legislatures?

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria
d'Educació i Cultura, aquesta legislatura durà a terme un pla de
primera infància on es preveu que es creïn unes 2.000 places
públiques.
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Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 4292/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a cost de la
creació d'escoletes. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quin cost estima el Govern que podria suposar la creació
de quatre mil noves places d'escoletes?

El cost que suposarà la construcció d'unes 4.000 noves
places d'escoletes dependrà del projecte d'escoleta, del model
institucional de cada centre (no és el mateix una escoleta d'una
sola línia o una escoleta amb dues línies) i d'altres factors.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 4296/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a pla
d'integració de l'alumnat immigrant (I). (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quan té previst el Govern aprovar i tramitar un pla
d'integració de l'alumnat immigrant?

En aquest moment s'està elaborant la memòria de les
accions fetes dins el Plan de acción para la inmigración 2007
del Govern de les Illes Balears, dins el qual té un tractament
prioritari l'eix d'accions destinades a l'educació, signat el 26 de
març del 2007, cofinançat pel Ministeri de Treball i Assumptes
Socials i el Govern de les Illes Balears.

Alhora preparam juntament amb la Direcció General
d'Immigració la nostra participació en el Pla per al 2008, que
se signarà també el mes de març vinent.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 4297/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a pla
d'integració de l'alumnat immigrant (II). (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 2007).

Quins treballs està portant a terme el Govern per a
l'elaboració d'un pla d'integració de l'alumnat immigrant?

És prioritat de la Conselleria d'Educació i Cultura l'atenció
a TOT l'alumnat escolaritzat als centres educatius sostinguts
amb fons públics de les Illes Balears, de manera que es
garanteixi per igual el seu dret a l'educació dins uns criteris
d'inclusió i compensació. I en aquest sentit la revisió de les
accions fetes ja per l'anterior pacte de govern i el seu Pla
d'acolliment lingüístic i cultural i les accions puntuals
desenvolupades per l'anterior govern són un referent que no
abandonem.

Però el nou pla que preparem és molt més ambiciós, ja que
recull totes les accions fetes des de les diferents direccions
general i pretén la participació de tota la comunitat educativa.

Hem començat treballant conjuntament des de diferents
direccions generals com Planificació i Centres, Innovació i
Formació del Professorat, Política Lingüística i Administració,
Ordenació i Inspecció Educativa.

Hem engegat experiències pilot d'intervenció ràpida i
itinerant amb alumnat estranger arribat fora del període ordinari
d'escolarització; estam ampliant els serveis d'interlocució a les
oficines d'escolarització i volem impulsar un servei
d'interlocució ràpida a través de videoconferència.

En aquesta moment la nostra prioritat és recuperar el
contacte amb els professionals directament implicats en
l'atenció a l'alumnat immigrant: equips directius i d'orientació,
serveis socials, mediadors interculturals, professorat d'atenció
a la diversitat. Però també recollir el parer i les sensibilitats de
les associacions de pares i mares, dels representants dels
ajuntaments i de les associacions d'immigrants.

Tot això amb la idea de millorar els protocols d'acollida i
escolarització millorant la informació i distribució més
equitativa de l'alumnat als diferents centres escolars, per la qual
cosa revisem el Decret d'admissió d'alumnat, estam revisant el
format i el contingut de les Carpetes d'acollida educativa.

Hem participat en la revisió del Decret de currículums de
manera que l'atenció a la diversitat estigui recollida de tal
manera que garanteixi a tot l'alumnat, tant d'origen com el
nouvingut, una educació adaptada a les seves necessitats. Això
implicarà també un esforç en la investigació de noves línies
d'organització, metodologia didàctica i d'avaluació i atenció
dins l'aula.

Alhora es va una detecció de necessitats de formació tant
del professorat que pugui portar endavant aquest repte educatiu
des del punt de vista de didàctica de llengua, d'educació
intercultural, d'organització escolar...

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 4301/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a
finançament universitari. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).
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En quina mesura pensa el Govern millorar el finançament
universitari?

La Conselleria d'Educació i Cultura ha fet un esforç
pressupostari molt important per atendre les necessitats més
immediates de la Universitat de les Illes Balears en els
pressupostos per a l'any 2008.

Pel que fa a la transferència corrent, la quantitat proposada
és de 55.777.000 euros, la qual cosa suposa un increment del
6,75% respecte a l'any 2007.

Pel que fa a la transferència de capital per a inversions, està
previst assignar 4.813.390 euros a la Universitat de les Illes
Balears.

Tot plegat aportarem de manera directa a la Universitat de
les Illes Balears la quantitat de 60.590.390 euros per a l'any
2008, que són 3.522.117 euros més que l'any que l'any 2007, la
qual cosa suposa un augment global del 6,2%.

A part d'aquestes transferències, se subvencionaran
actuacions concretes mitjançant convenis de colAlaboració per
a projectes conjunts entre la Universitat i la Conselleria
d'Educació i Cultura.

Palma, 8 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 4302/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a beques per
als estudiants de Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern millorar les beques que
reben els estudiants de l'illa de Mallorca?

La Direcció General d'Universitat ha convocat, per a l'any
acadèmic 2007-2008, les ajudes de desplaçament per cursar
estudis universitaris per un import total màxim de 660.000
euros (BOIB 6 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un
increment del 5,2% respecte de la quantitat atorgada l'any
2007. Pel que fa a l'alumnat universitari amb domicili familiar
a l'illa de Mallorca, les ajudes per a desplaçament tenen una
quantia de 420 euros per a cada solAlicitant que ha de sortir de
l'illa per estudiar a qualsevol universitat espanyola, sempre que
acompleixi les condicions de la convocatòria.

D'altra banda la Direcció General d'Universitat ha convocat,
per a l'any acadèmic 2007-2008, les ajudes complementàries als
programes institucionals de mobilitat internacional de l'alumnat
universitari per un import total màxim de 205.000 euros (BOIB
20 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un increment del
21% respecte de la quantitat atorgada l'any 2007. Pel que fa a
l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de Mallorca,
aquestes ajudes complementàries als programes de mobilitat
tenen una quantia de 800 euros per a cada persona beneficiària.

Palma, 8 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 4303/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a beques per
als estudiants de Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

De quina manera pensa el Govern millorar les beques que
reben els estudiants de l'illa de Menorca?

La Direcció General d'Universitat ha convocat, per a l'any
acadèmic 2007-2008, les ajudes de desplaçament per cursar
estudis universitaris per un import total màxim de 660.000
euros (BOIB 6 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un
increment del 5,2% respecte de la quantitat atorgada l'any
2007. Pel que fa a l'alumnat universitari amb domicili familiar
a l'illa de Menorca, les ajudes per a desplaçament tenen una
quantia de 420 euros per a cada solAlicitant que ha de sortir de
l'illa per estudiar a qualsevol universitat espanyola, sempre que
acompleixi les condicions de la convocatòria. Això pot suposar
un augment de fins al 50% respecte de l'any 2007 per a una
bona part de l'alumnat beneficiari de l'illa de Menorca.

D'altra banda la Direcció General d'Universitat ha convocat,
per a l'any acadèmic 2007-2008, les ajudes complementàries als
programes institucionals de mobilitat internacional de l'alumnat
universitari per un import total màxim de 205.000 euros (BOIB
20 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un increment del
21% respecte de la quantitat atorgada l'any 2007. Pel que fa a
l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de Menorca,
aquestes ajudes complementàries als programes de mobilitat
tenen una quantia de 800 euros per a cada persona beneficiària.

Palma, 8 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 4304/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a beques per
als estudiants d'Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre
del 2007).

De quina manera pensa el Govern millorar les beques que
reben els estudiants de l'illa d'Eivissa?

La Direcció General d'Universitat ha convocat, per a l'any
acadèmic 2007-2008, les ajudes de desplaçament per cursar
estudis universitaris per un import total màxim de 660.000
euros (BOIB 6 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un
increment del 5,2% respecte de la quantitat atorgada l'any
2007. Pel que fa a l'alumnat universitari amb domicili familiar
a l'illa d'Eivissa, les ajudes per a desplaçament tenen una
quantia de 420 euros per a cada solAlicitant que ha de sortir de
l'illa per estudiar a qualsevol universitat espanyola, sempre que
acompleixi les condicions de la convocatòria. Això pot suposar
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un augment de fins al 50% respecte de l'any 2007 per a una
bona part de l'alumnat beneficiari de l'illa d'Eivissa.

D'altra banda la Direcció General d'Universitat ha convocat,
per a l'any acadèmic 2007-2008, les ajudes complementàries als
programes institucionals de mobilitat internacional de l'alumnat
universitari per un import total màxim de 205.000 euros (BOIB
20 de desembre del 2007), la qual cosa suposa un increment del
21% respecte de la quantitat atorgada l'any 2007. Pel que fa a
l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa d'Eivissa,
aquestes ajudes complementàries als programes de mobilitat
tenen una quantia de 800 euros per a cada persona beneficiària.

Palma, 8 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 4305/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a xarxa
d'equipaments culturals a Menorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar el Govern per millorar la
xarxa d'equipaments culturals a l'illa de Menorca durant
aquesta legislatura?

Atès que no tenim competència directa, la Conselleria
d'Educació i Cultura colAlaborarà amb el Consell Insular de
Menorca i amb la resta d'institucions i entitats públiques i/o
privades, titulars i/o gestores d'equipaments culturals, segons
les demandes culturals i les disponibilitats pressupostàries per
a la seva millora.

També, i d'acord amb les nostres competències, l'objectiu
de la Conselleria d'Educació i Cultura és el de potenciar,
dinamitzar i modernitzar les infraestructures culturals que
gestionem a l'illa de Menorca.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 4306/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a xarxa
d'equipaments culturals a Mallorca. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar el Govern per millorar la
xarxa d'equipaments culturals a l'illa de Mallorca durant
aquesta legislatura?

Atès que no tenim competència directa, la Conselleria
d'Educació i Cultura colAlaborarà amb el Consell de Mallorca
i amb la resta d'institucions i entitats públiques i/o privades,
titulars i/o gestores d'equipaments culturals, segons les
demandes culturals i les disponibilitats pressupostàries per a la
seva millora.

També, i d'acord amb les nostres competències, l'objectiu
de la Conselleria d'Educació i Cultura és el de potenciar,
dinamitzar i modernitzar les infraestructures culturals que
gestionem a l'illa de Mallorca.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 4307/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a promoció
de creadors i artistes locals. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines actuacions està portant a terme el Govern per a la
promoció de creadors i artistes locals?

El Govern de les Illes Balears dóna suport per a la
promoció dels creadors i productors artístics i culturals de les
Illes Balears a través de:
• Convocatòria d'ajudes, de premi i de beques.
• Presència a l'exterior a festivals, fires i mostres artístiques.
• Programes i projectes concrets: foment de la lectura,

circuits teatrals i musicals, itinerància d'exposicions,
programa "Viu la cultura", programa de projecció exterior,
Art Jove, entre d'altres.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 4308/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a xarxa
d'equipaments culturals a Eivissa. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar el Govern per millorar la
xarxa d'equipaments culturals a l'illa d'Eivissa durant aquesta
legislatura?

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura negociarem i
treballarem conjuntament amb el Ministeri de Cultura i el
Consell d'Eivissa per aconseguir la construcció de la biblioteca
d'Eivissa.

També, i d'acord amb les nostres competències, l'objectiu
és potenciar, dinamitzar i modernitzar els centres culturals que
gestionam a l'illa d'Eivissa, i colAlaborar amb el consell insular
i amb la resta d'institucions i entitats titulars i/o gestores de
diferents equipaments culturals, d'acord amb les nostres
competències i disponibilitats.
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Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 4309/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a xarxa
d'equipaments culturals a Formentera. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quines mesures pensa adoptar el Govern per millorar la
xarxa d'equipaments culturals a l'illa de Formentera durant
aquesta legislatura?

La primera mesura de la Conselleria d'Educació i Cultura
serà posar en marxa la Fundació del Museu i Centre Cultural de
Formentera, que serà un espai multidisciplinar únic a l'illa per
presentar activitats diverses.

També, i en colAlaboració amb el Ministeri de Cultura, el
Consell de Formentera i l'Ajuntament de Formentera,
s'habilitarà un local com a sala de cultura polivalent on poder
realitzar activitats en matèria de cultura: música, teatre, dansa,
conferències...

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AK)

A la pregunta RGE núm. 4310/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Francesc J. Fiol i Amengual, relativa a reingrés a
l'Institut Ramon Llull. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quines gestions ha fet el Govern per al reingrés de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a l'Institut Ramon
Llull?

La voluntat política del Govern de les Illes Balears,
expressada en l'acord per l'estabilitat política i el futur
sostenible de les Illes Balears, ha estat el reingrés a l'Institut
Ramon Llull per considerar que és el millor instrument de
projecció de la llengua catalana.

El president del Govern de les Illes Balears, Hble. Sr.
Francesc Antich, va signar el 17 de setembre al santuari de
Cura una declaració conjunta amb el ministre portaveu del
Govern, de Desenvolupament Econòmic, Turisme, Cultura i
Universitat del Principal d'Andorra, Sr. Juli Minoves Triquell,
i amb el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep
Lluís Carod-Rovira, en la qual es manifestava la voluntat
decidida de sumar esforços en la projecció exterior de la
llengua catalana i de la cultura pròpia mitjançant instruments de
caire institucional.

Per aquest motiu acordaren:

a) Modificar els estatuts del consorci de l'Institut Ramon
Llull per tal que en els òrgans de direcció corresponents pugui
reingressar el Govern de les Illes Balears.

b) Instituir una fundació entre el Govern d'Andorra i el
consorci de l'Institut Ramon Llull, amb seu institucional a
Andorra.

c) Formalitzar aquests acords durant el primer trimestre del
2008, seguint la tramitació necessària segons el marc jurídic
d'Andorra i el marc estatutari de les Illes Balears i de
Catalunya.

Palma, 15 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 4311/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a potenciació
de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 25 de 21 de
desembre del 2007).

Quines mesures ha adoptat el Govern des del juliol del
2007 fins avui per a la potenciació de l'Institut d'Estudis
Baleàrics?

El Govern de les Illes Balears ha previst una major dotació
pressupostària per a l'Institut d'Estudis Baleàrics, i també una
major colAlaboració entre les institucions per augmentar els
projectes i les activitats.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 4312/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a foment de
la llengua catalana en el cinema, la televisió i el còmic.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions està portant a terme el Govern per tal de
fomentar la igualtat de la llengua catalana en l'àmbit del
cinema, la televisió i el còmic?

Les actuacions són transversals i hi estan implicades
conselleries (Presidència i Educació i Cultura, bàsicament) i
altres ens públics, com el que integra la radio i la televisió
públiques de les Illes. S'han celebrat reunions d'audiovisuals
sobre la base que el català ha de ser la llengua vehicular de les
ràdios i les televisions públiques, tal com estableix la Llei de
normalització lingüística. De fet la programació d'IB3 i de
Televisió de Mallorca la preveu tota en català.

Quant a cinema, es parla activament amb la Generalitat de
Catalunya per tal que hi hagi més presència de cinema en català
a les Illes, amb el conveni de doblatge de pelAlícules. A
principis del 2008 s'engegarà el projecte d'el Documental del
mes en versió original subtitulada en català.
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Pel que fa al còmic, es dóna suport actiu als creadors illencs
que treballin el còmic en català.

Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 4313/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a valoració
dels béns patrimonials i arqueològics. (BOPIB núm. 25 de 21
de desembre del 2007).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern per aplicar
la taxa de sòl rústic a la valoració i restauració de béns
patrimonials i arqueològics?

La taxa de sòl rústic no és competència de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 4314/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a 1%
cultural. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Pensa el Govern escoltar i donar participació als
ajuntaments a l'hora d'aplicar l'1% cultural en la restauració
de béns patrimonials i arqueològics?

El Govern escoltarà els ajuntaments de les Illes Balears i
totes les institucions i els organismes que generen l'1% cultural.
Les inversions culturals que el Govern realitzi en aplicació de
l'1% cultural es faran amb la legislació prevista en aquesta
matèria.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 4315/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a foment de
la indústria audiovisual i cinematogràfica. (BOPIB núm. 25 de
21 de desembre del 2007).

Quines actuacions està portant a terme el Govern per tal de
fomentar la indústria audiovisual i cinematogràfica de les
nostres illes?

S'estan realitzant reunions amb les institucions i el sector
audiovisual per a la creació de l'Institut Audiovisual o l'entitat
corresponent.

Palma, 15 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 4325/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a normativa
lingüística. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quina és, segons el Govern, la normativa lingüística que
no s'ajusta a la Llei de normalització lingüística i al decret de
mínims?

Tota la normativa lingüística que maneja l'actual govern
s'ajusta a la Llei de normalització lingüística i al decret de
mínims.

Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 4326/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat J. Francesc Fiol i Amengual, relativa a pacte per
la llengua. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

En quins termes creu el Govern que s'ha de plantejar un
pacte per la llengua entre totes les forces polítiques?

En termes d'efectivitat, d'eficiència i de compromís de no
fer de la llengua una arma de confrontació social. De fet s'ha
convocat el Consell Social de la Llengua Catalana, on hi ha tots
els estaments socials representats, com un òrgan
d'assessorament i de consulta en matèria lingüística i perquè
esdevengui un fòrum de debat on cada membre, des de l'àmbit
de la societat al qual pertany, pugui aportar idees i iniciatives
al procés de normalització de l'ús social del català.

Palma, 14 de gener del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 4327/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a millora en la
gestió de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del
2007).

Quins mecanismes ha posat en pràctica la direcció d'IB3
per millorar la gestió del pressupost de l'ens?

El primer que s'ha hagut de dur a terme és canviar l'obsolet
programa de comptabilitat i gestió, que no era apte per dur un
control pressupostari que compleixi unes mínimes garanties. A
partir de finals del 2007 vàrem començar la implantació d'una
ERP (Enterprise Resource Planning o Sistema de Planificació
de Recursos) amb garanties. La implantació a IB3 serà
modular, i hem començat amb el mòdul de finances i tresoreria
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per anar ampliant la cobertura a altres àrees de l'empresa i
aconseguir major detall a nivell de compliment pressupostari.

Els objectius d'una ERP són:
1. Optimització dels processos empresarials.
2. Accés a informació fiable, precisa i oportuna.
3. La possibilitat de compartir informació entre tots els

components de l'organització.
4. Eliminació de dades i operacions innecessàries.
5. Reducció de temps i costos dels processos.

Com a empresa proveïdora d'ERP s'ha contractat SAP, que
és la major empresa desenvolupadora d'ERP del món.

La implantació del mòdul financer i de tresoreria s'ha fet
efectiva des de començaments de gener del 2008 i possibilitarà
assignar cada partida de despesa a centres de cost que
prèviament hem definit. A cada centre de cost se li ha assignat
un pressupost anual i es farà un seguiment continu per tal de
determinar el nivell de compliment a l'hora d'executar el
pressupost. Cada centre de cost té assignat un responsable. Serà
la primera vegada que a IB3 es du un control pressupostari per
àrees.

A mesura que es vagin contractant i implementant els nous
mòduls de SAP podrem saber més informació de costos i
pressupostos a nivell de projectes (sèrie o pelAlícules) amb
imputació de costos directes i indirectes.

Palma, 7 de gener del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 4328/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a reestructuració
de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quina ha estat la reestructuració que s'ha portat a terme a
l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per
aconseguir una major equitat i transparència?

El consell d'administració de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears aprovà per unanimitat, dia 20 de desembre,
la plantilla laboral que s'adjunta.

Palma, 7 de gener del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels senyors
diputats i diputades.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 4330/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a conveni de
cooperació amb la ràdio i la televisió de parla catalana.
(BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quines gestions ha fet el Govern o la direcció d'IB3 fins a
data d'avui per tal d'establir un conveni de cooperació per a
la producció, el subtitulat, el doblatge i la recepció mútua amb
les corporacions de ràdio i televisió de parla catalana?

S'han mantingut diferents contactes telefònics presencials
amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i s'ha fet
solAlicitud de reunió amb l'Ens Públic de Ràdio i Televisió de
la Generalitat Valenciana.

S'espera que es pugui signar un acord pròximament.

Palma, 7 de gener del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 4331/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nova llei de
l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre del 2007).

Quins són les previsions del Govern quant a l'elaboració i
la tramitació d'una nova llei de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears?

La resposta a la pregunta esmentada és competència del
Govern de les Illes Balears.

Palma, 14 de gener del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 4332/07, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a consens per a la
modificació de la llei reguladora de l'EPRTVIB. (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern o la
direcció de l'EPRTVIB per aconseguir el major consens en la
modificació de la llei que regula l'ens?

La resposta a la pregunta esmentada és competència del
Govern de les Illes Balears.

Palma, 14 de gener del 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 4505/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
incompatibilitat de l'exconsellera de Salut (V). (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).
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Atesa la recent sentència del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears sobre la incompatibilitat de l'exconsellera
de Salut del Govern per exercir el càrrec, creu el president que
és ètic haver mantingut durant quatre anys la Sra. Salom com
a membre de l'executiu sense escoltar les reiterades
advertències fetes des del Grup Parlamentari Popular?

La Sra. Aina Salom i Soler ocupà el càrrec de consellera de
Salut i Consum durant la V legislatura amb compliment estricte
del que estableix l'article 11 de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes, ja que, quan
va accedir a aquest càrrec públic, va nomenar un farmacèutic
substitut (art. 11.1), fet que suposa el desplaçament a aquest de
la total activitat, gestió i responsabilitat de l'oficina de farmàcia
(art. 11.3).

La sentència a què es refereix la pregunta conté un vot
particular, subscrit per un dels tres magistrats que formaren la
Sala, en el qual es manté que "...el nombramiento de
farmacéutico sustituto para la farmacia de la c/ del General
Riera, 136, de Palma, liberó a su titular de la causa de
incompatibilidad, convirtiéndole en mero propietario de su
patrimonio".

La mateixa sentència majoritària ressalta expressament que
situa la seva anàlisi en el perfil abstracte de determinar si la
propietat d'una oficina de farmàcia a les Illes Balears interfereix
l'objectivitat de les funcions que el dret assigna al càrrec de
conseller de Salut i Consum, amb desvinculació absoluta de les
dades singulars de l'oficina de farmàcia del cas i, evidentment,
de la conducta desenvolupada per la Sra. Salom i Soler.

Per tot això no hi ha cap dubte respecte de l'ètica existent en
el manteniment de la Sra. Salom i Soler com a consellera de
Salut i Consum durant la V Legislatura.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AZ)

A la pregunta RGE núm. 4506/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
incompatibilitat de l'exconsellera de Salut (IV). (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Creu el president del Govern que el fet que la Sra. Aina
Salom no fes feina a la seva farmàcia mentre era consellera de
Salut és un motiu suficient per eximir-la de la seva
responsabilitat, o pot resultar un atenuant, en relació amb el
que determina la recent sentència del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears sobre la seva incompatibilitat per
exercir el càrrec?

Des de la perspectiva jurídica és clar que l'article 11.3 de la
Llei 7/1998, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
determina que la gestió i la responsabilitat íntegres de l'oficina
de farmàcia es desplacen al farmacèutic substitut, de manera
que el titular manté únicament una relació de titularitat
patrimonial. En la interpretació mantinguda aleshores era
aplicable l'art. 7 a) de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,
d'incompatibilitats d'alts càrrecs, segons el qual era

expressament compatible "la mera administració del patrimoni
personal o familiar". La sentència suposa un canvi en aquesta
interpretació perquè considera que la sola propietat d'una
oficina de farmàcia a les Illes Balears compromet la
imparcialitat o la independència per a  l'exercici de la funció de
consellera de Salut i Consum, que s'haurà de tenir en compte en
el futur.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 4507/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
incompatibilitat de l'exconsellera de Salut (III). (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quines conseqüències creu el Govern que s'han de derivar
de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears sobre la incompatibilitat de la Sra. Aina Salom per
exercir el càrrec de conseller de Salut durant la V legislatura?

La sentència esmentada a la pregunta declara, en la part
dispositiva, que el càrrec de conseller de Salut i Consum no és
compatible amb la propietat d'una oficina de farmàcia, ubicada
al carrer del General Riera 136 de Palma.

Cap altra declaració no es conté en la decisió de la
sentència esmentada en relació amb la pregunta que es respon
i, per tant, l'única conseqüència directa que se'n pot derivar és
la que es desprèn del seu contingut literal i assumir aquest
contingut com a declaració de futur: la incompatibilitat del
càrrec esmentat amb la propietat d'una oficina de farmàcia atesa
la normativa d'aplicació al cas.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 4508/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
incompatibilitat de l'exconsellera de Salut (II). (BOPIB núm.
25 de 21 de desembre del 2007).

Quines accions pensa portar a terme el Govern de les Illes
Balears amb motiu de la recent sentència del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la
incompatibilitat de l'exconseller de Salut del Govern, Aina
Salom, per exercir el càrrec durant la V legislatura?

Acordar l'execució de la sentència en els seus termes
estrictes.
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Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta RGE núm. 4509/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
incompatibilitat de l'exconsellera de Salut (I). (BOPIB núm. 25
de 21 de desembre del 2007).

En quins aspectes creu el president del Govern que és
rígida la interpretació dels fets que es fa a la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears sobre la
incompatibilitat de l'exconsellera de Salut del Govern, Aina
Salom, per exercir el càrrec?

Creim que la interpretació mantinguda en el vot particular
concilia millor el que estableixen l'article 11 de la Llei 7/1998
i l'article 7 a) de la Llei 2/1996, però hom haurà d'atenir-se en
el futur, si no s'escomet un canvi legislatiu, que la mera
propietat d'una oficina de farmàcia, encara que compleixi l'únic
que exigeix la Llei 7/1998 en ser nomenat alt càrrec (és a dir,
el nomenament de farmacèutic substitut), compromet,
apriorísticament i en abstracte, la imparcialitat i la
independència per al desenvolupament del càrrec de conseller
de Salut.

Palma, 16 de gener del 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 821/08, 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
6 de febrer 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 de l'Hble. Sra.
Consellera d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre la futura normativa
d'ensenyament  infantil de 0 a 3 anys.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei de creació i regulació de l'Agència Tributària de les
Illes Balears, RGE núm. 95/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de febrer del 2008, conformement amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la Cambra i atès l'escrit RGE núm.
714/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte
esmentat (BOPIB núm. 28, d'1 de febrer d'enguany) fins al
proper dia 15 de febrer del 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Proposta al Ple de la Cambra de tramitació directa i en

lectura única per al Projecte de llei de creació del ColAlegi
Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals
de les Illes Balears, RGE núm. 3253/07. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus, en segles sessions de dia 6 de febrer del 2008,
conformement amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament de
la Cambra, acorda de proposar al Ple de la Cambra que el
projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 22, de 30 de
novembre del 2007, sigui tramitat pel procediment de
tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació
A)

Nomenament de funcionari interí.

Resolució de Presidència

Atesa la proposta del cap de Recursos Humans de dia 24 de
gener del 2008, per la qual es proposa el nomenament del Sr.
Bernat Serra i Jaume com a funcionari interí del cos
d'administratius del Parlament de les Illes Balears, en relació
amb la problemàtica del Servei de Comunicació i Divulgació
Institucional.
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Atès que el sistema de cobertura de la plaça d'administratiu
proposat és el de la utilització de la bossa de treball
d'administratius creada per acord de la Mesa de dia 26 de juliol
del 2006, publicada al BOPIB núm. 145, de dia 25 d'agost del
mateix any, per cobrir baixes i interinitats.

Atès que, d'acord amb l'establert al funcionament de la
bossa esmentada, correspon al Sr. Bernat Serra i Jaume ocupar-
ne el primer lloc, atesa la renúncia, degudament justificada de
l'anterior, Sr. Antoni Tortella i Soler.

Atès que la plaça està dotada pressupostàriament.

D'acord amb l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 30 de
gener del 2008, i atès l'establert als apartats 2, 4, 5, 7 i 10 de la
bossa d'administratius assenyalada, en ús de les facultats
previstes als articles 4 i 15 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Bernat Serra i Jaume com a funcionari interí
del cos d'administratius (grup C, nivell 20) del Parlament de
les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des
de dia 1 de febrer del 2008, i adscriure'l a la plaça
d'administratiu de Comunicació i Divulgació Institucional
de l'Àrea de Comunicació i Relacions Externes.

2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. 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.

4. Que finalment, i abans de formalitzar la presa de possessió
en la plaça assenyalada, es produirà el seu cessament com
a funcionari de carrera del cos d'uixers i passarà a la
situació administrativa d'excedència voluntària per
prestació de serveis al sector públic, tot d'acord amb
l'establert a l'article 21.2 de l'Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears; des de dia 31 de gener del
2008.

A la seu del Parlament, a 31 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Acord entre la institució Parlament de les Illes Balears i el

personal per al 2008-2009 (Aprovat per la Mesa del
Parlament en sessió de dia 30 de gener del 2008).

Acord entre la institució Parlament de les Illes Balears i
el personal per al 2008-2009

Clàusula primera

1. El present acord serà d'aplicació al personal al servei del
Parlament de les Illes Balears. A aquests efectes, es consideren
personal al servei del Parlament els funcionaris, el personal
eventual i el personal laboral que prestin el seus serveis
professionals i retribuïts amb càrrec als pressuposts d’aquesta
institució autonòmica. 

2. La vigència d'aquest acord serà de l’1 de gener del 2008 fins
al 31 de desembre del 2009, i s'entendrà prorrogat fins a la
signatura d'un nou acord.

Clàusula segona

Per a la concessió de les ajudes socials serà preceptiu
l'informe de la Junta de Personal. Per poder accedir a les ajudes
socials s'haurà de presentar amb caràcter anual una declaració
jurada de les condicions socioeconòmiques dels membres de la
unitat familiar amb dret a la percepció de les ajudes, la
declaració s'haurà de presentar el mes de gener i serà requisit
indispensable per percebre-les. El personal està obligat a
comunicar a la Junta de Personal qualsevol incidència que
signifiqui una modificació d'aquells supòsits que permeten
percebre les ajudes. Aquestes no seran extensives als cònjuges,
parella i fills amb ingressos propis que superin el sou mínim
interprofessional. Les peticions d'ajudes que a criteri de la Junta
de Personal resultin dubtoses es denegaran, i es notificarà a la
persona interessada el motiu de la no-aprovació, a fi que pugui
facilitar les explicacions oportunes, per tal d'accedir a una nova
tramitació de la petició.

Quan la persona solAlicitant ocupi una plaça amb una relació
de durada no indefinida, haurà d’esperar un termini de tres
mesos per poder accedir a les ajudes socials i percebrà l’ajuda
en la part proporcional que li correspongui, d’acord amb el
temps que dugui treballat en el moment de la despesa.

El criteri per atorgar ajudes i el sistema de pagament en serà
el següent:       
• Pagament per mesos vençuts, prèvia solAlicitud

acompanyada de factura oficial, exceptuant-ne les ajudes
per fills entre 0 i 21 anys, que es pagaran d'ofici per part de
la cambra el mes de gener de cada any. A totes aquelles
persones que s’incorporin a un lloc de treball en el transcurs
de l’any, se li abonaran a final d’any les ajudes per fills
nascuts abans de la seva incorporació al Parlament en la
part proporcional que els correspongui, d’acord amb el
temps que hagin treballat, prèvia solAlicitud del funcionari
o de la funcionària i mitjançant la presentació d’una
fotocòpia del Llibre de família. Quan la persona solAlicitant
ocupi una plaça amb una relació de durada no definida
cobrarà l’ajuda per fills en la part proporcional que li
correspongui de forma mensual.
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• Preferència a les peticions d'aquells membres del personal
que no n'hagin demanat cap, o que n'hagin demanat menys.

• Les ajudes que no es puguin pagar un mes seran les
primeres del següent.

• En cas que no hi hagués crèdit suficient en un moment
determinat, l'ordre de pagament en seria l'invers al de la
jerarquia dels grups funcionarials ( E-D-C-B-A), tenint en
compte la preferència del personal funcionari i laboral
davant el personal que ocupi una plaça de durada no
indefinida.

Solament a aquests efectes, el personal laboral, si
pertoca, i l'eventual de la cambra, tindran l'equivalència que
pertoqui a les seves retribucions contrastades amb les
retribucions corresponents als grups abans assenyalats dels
funcionaris de carrera de la cambra.

Clàusula tercera

1. Si n'hi hagués, l'increment de les retribucions per al 2008 i al
2009 serà el previst i aprovat amb caràcter general per a
l'Administració General de l'Estat i de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. En cas d'aprovacions d'altres millores
retributives o socials per a les esmentades administracions,
aquestes seran d'aplicació al personal del Parlament, atès que
aquest és una secció pressupostària més de la comunitat
autònoma. El repartiment o l'aplicació d’aquestes millores serà
mitjançant acord entre la Mesa del Parlament i la Junta de
Personal.

2. En cas que l'IPC augmenti respecte de la previsió general
aprovada per l'Administració de l'Estat i de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, les retribucions del personal de
la cambra s'incrementaran en el mateix percentatge en què es
desviï l'índex de preus al consum, sempre que s'ajusti a la
normativa legal vigent en l'exercici pressupostari corresponent.

3. A les pagues de juny i desembre s'aplicarà l'acordat a la
sessió de la Mesa del Parlament de dia 16.11.94, en relació
amb la paga de desembre del 1994. El disposat al present
apartat serà d'aplicació a totes les persones que percebin
retribucions amb càrrec al capítol I de la Secció 02 Parlament.

Clàusula quarta

1. La jornada màxima de treball s'estableix per al personal
funcionari en 35 hores setmanals, que suposen un còmput anual
de 1.540 hores. La jornada de treball serà la que ve
determinada a les normes aprovades per la Mesa de Parlament
en sessió de dia 14 de juny del 2000. 

2. Tindran la consideració de serveis extraordinaris:
a) Aquells que el personal funcionari del Parlament realitzi

fora de la jornada pròpia del lloc de feina segons les necessitats
del servei.

b) Aquells duts a terme dins la jornada laboral però que
suposen un increment de les hores realitzades i que no són
deguts a tasques pròpies de l’activitat parlamentària. 

La prestació de serveis extraordinaris serà voluntària i
podrà compensar-se:

a) Mitjançant gratificació econòmica.
b) Amb temps de descans.

Les quantitats fixades per grups són:
- Grup A................   35 euros/hora.
- Grup B................   31 euros/hora.
- Grup C................   28 euros/hora.
- Grup D i E...........   25 euros/hora. 

Aquestes quantitats s'incrementaran un 30% si es realitzen
en horari nocturn (a partir de les 22:00h.) i en un 30% més si es
realitzen en horari festiu.

Com a regla general, els serveis extraordinaris es
compensaran amb temps de descans. Quan això no sigui
possible o quan les necessitats del servei ho facin aconsellable,
la Mesa procedirà a la compensació mitjançant compensació
econòmica.

Les compensacions no econòmiques pels serveis
extraordinaris s’autoritzaran pel lletrat oficial major o persona
en qui delegui, a proposta de la persona responsable de cada un
dels diversos serveis de la cambra. La compensació es
realitzarà a raó de dues hores per cada hora de servei
extraordinari.

Clàusula cinquena

1. Es mantindrà la pòlissa d’assegurança colAlectiva per cobrir
riscs de mort i d’invalidesa permanent, així com el sistema de
revisió mèdica anual i voluntària, ja establert i vigent.

2. D'acord amb els principis generals establerts al Decret
135/95, de 12 de desembre del 1995, de la Conselleria de la
Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en el qual es regula l'acció social a favor de funcionaris i
personal laboral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
amb caràcter permanent, s'aplicaran al personal del Parlament
de les Illes Balears els principis generals d'ajudes socials
establerts en aquest acord.

3. Jubilació. Es satisfarà a la persona que es jubili
conformement amb l’establert  a l’article 17 de l’Estatut de
Personal la quantitat de 42.000 euros.

4. Jubilació Anticipada/Cessament voluntari del servei actiu.
Es concediran al personal funcionari que solAliciti la

jubilació anticipada o la baixa anticipada del servei actiu i
tingui una antiguitat mínima de 15 anys reconeguda per
l’Administració i l’edat mínima de 60 anys les ajudes següents:

- Als 60 anys.......................9.000 euros.
- Als 61 anys.....................11.000 euros.
- Als 62 anys.....................13.000 euros.
- Als 63 anys.....................15.000 euros.
- Als 64 anys.....................17.000 euros.

Aquesta ajuda es podrà reportar en dues anualitats o en una,
segons les disponibilitats pressupostàries. La percepció de
l’ajuda econòmica per aquestes jubilacions farà incompatible
la percepció d’una nova ajuda per jubilació ordinària quan es
compleixi l’edat de jubilació legalment prevista.
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5. Bestretes ordinàries.

5.1. El personal de la cambra en actiu i amb càrrec a operacions
extrapressupostàries (VIAP) tendrà dret a la concessió de
bestretes ordinàries sense cap tipus d'interès de fins al cent per
cent del sou líquid mensual, sempre que no es prevegi la
finalització contractual abans de final de mes.
          Aquesta bestreta haurà de ser compensada a la nòmina
corresponent al mes solAlicitat.
          Així mateix, per a aquelles persones a les quals es
practiqui qualsevol tipus de retenció mensual, la quantia
màxima de la bestreta mensual serà igual al cent per cent del
sou líquid mensual menys la retenció assenyalada anteriorment.
 
5.2. El Parlament podrà concedir com a bestreta l'import de fins
a dues mensualitats íntegres o, en el cas que la quantitat
resultant d'aquestes dues mensualitats sigui inferior a 6.000
euros, es podrà concedir aquesta quantitat. Aquestes bestretes
hauran de ser reintegrades en un màxim de dos anys i mig,
seran retingudes a la nòmina i no acreditaran cap tipus d'interès.

6. Bestretes extraordinàries.

6.1. Bestreta per a l’adquisició de qualsevol tipus d’ordinador
i material informàtic. Aquesta bestreta haurà de ser degudament
justificada, no podrà superar els 3.000 euros, que es retornaran
en un període màxim de dos anys, i no reportarà cap tipus
d’interès.

6.2. El personal de la cambra tendrà dret a bestretes de fins a 6
mensualitats líquides o, en el cas que la quantitat resultant
d'aquestes 6 mensualitats sigui inferior a 15.000 euros, es podrà
concedir aquesta quantitat per atendre necessitats de caràcter
urgent, la reintegració de les quals s'efectuarà en un període
màxim de fins a quatre anys i no reportarà cap tipus d'interès.

Tindran la consideració de necessitats urgents les derivades
de:
1. Malaltia o intervenció quirúrgica greu de la persona

solAlicitant, del cònjuge, la parella o els fills.
2. Defunció del cònjuge, la parella o els fills.
3. Adquisició d’habitatge habitual.
4. Realització d’obres necessàries per a la conservació de

l’habitatge habitual.
5. Matrimoni o regulació de parelles de fet.
6. Divorci, nulAlitat o separació de la persona solAlicitant.
7. Naixement, adopció o acolliment legal de fills.
8. Despeses per a estudis oficials a centres nacionals o

estrangers, per a la persona solAlicitant, el cònjuge, la
parella o els fills.

9. Adquisició de mobiliari.
10. Adquisició de vehicles.
11. Amortització de crèdits públicament documentats en

ocasió de l’adquisició de l’habitatge habitual.
12. D’altres circumstàncies d’anàloga naturalesa.

Quan es parla de “parella” en l'acord present, es fa
referència a parelles estables constituïdes d’acord amb la Llei
18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, o amb altra
legislació anàloga.

La Junta de Personal podrà informar favorablement les
solAlicituds de bestretes extraordinàries quan la persona
solAlicitant no en tingui cap de demanada o hagi pagat almenys
el 50% d’una anterior, exceptuant-ne la bestreta per adquisició
d’ordinadors i material informàtic que serà compatible amb
qualsevol altra.

Quan la persona solAlicitant ocupi una plaça amb una relació
de durada no indefinida, la concessió de bestretes
extraordinàries i ordinàries serà ponderada per la Mesa del
Parlament i en cap cas les mensualitats de reintegrament no
podran ser superiors a les mensualitats que restin per acabar la
seva relació amb la institució.

En tot cas, les bestretes tant ordinàries com extraordinàries
hauran de liquidar-se en finalitzar la relació amb la institució.

7. Bestreta extraordinària excepcional, per a casos en què el
funcionari o la funcionària, el cònjuge, la parella, els fills, els
pares, els germans, i qualsevol altra persona que es trobi a
càrrec directe del funcionari o de la funcionària, es veiessin
afectats d'una malaltia molt greu en situació límit i que requerís
desplaçaments i estades fora del territori de la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb costos elevats. La quantia
d'aquest tipus de bestreta seria d’un màxim de 60.000 euros, a
retornar, amb uns interessos calculats sobre la mitjana que
resulti de la pujada oficial de l’IPC dels darrers 10 anys, en un
termini de fins a 10 anys per als grups A i B i de 15 anys per als
grups C, D i E. Aquesta bestreta seria compatible amb una altra
de prèvia i si la persona afectada per la causa de la solAlicitud
era el mateix funcionari o funcionària, se n'asseguraria, en
qualsevol cas, la devolució mitjançant l'assegurança de vida
contractada pel Parlament.

L’existència d'una situació que donàs lloc a la solAlicitud
d'aquest tipus de bestreta implicaria automàticament el dret de
disposar d'una llicència extraordinària amb sou de fins a quatre
mesos, prorrogable per altres sis, aquests amb el 50% de les
retribucions íntegres, sempre que l'afectat o l'afectada no en fos
el funcionari o la funcionària i estigués de baixa. La petició de
la bestreta no serà condició imprescindible per disposar de la
llicència extraordinària.

Per a la concessió de les bestretes extraordinàries així com
per a la bestreta extraordinària excepcional serà preceptiu
l'informe favorable de la Junta de Personal. El beneficiat o la
beneficiada haurà de presentar, en el termini d'un mes a
comptar des de l'aprovació per part de la Junta, en el Registre
de la cambra els documents acreditatius del motiu o motius de
la solAlicitud presentada. En cas de no presentar en el termini
indicat els documents pertinents sense causa justificada, la
Junta de Personal n'informarà la Mesa, la qual resoldrà.

El criteri per atorgar les bestretes serà el següent:
1. Bestreta extraordinària excepcional.
2. Bestreta ordinària d’una mensualitat.
3. Bestreta extraordinària, segons l’ordre relacionat al punt

sisè de la clàusula quarta.
4. Bestreta ordinària de dues mensualitats.
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Clàusula sisena

Es destina un fons per a ajudes de caràcter social i per a la
formació del personal funcionari, els fills, els cònjuges i les
parelles, les quanties de les quals que figuren a l'annex de
l'Acord per al 2008-2009.

Pel que fa a les ajudes sanitàries incloses dins les ajudes
socials, atès tenen com a finalitat el tractament o el restabliment
de la salut i no poden considerar-se fiscalment com un
increment de la riquesa del beneficiari, no es trobaran sotmeses
a cap tipus de retenció d’IRPF. Queden incloses dins aquest
apartat les següents: ajudes a treballadors amb fills disminuïts
en grau profund, ajudes per a la recuperació física i psíquica
dels fills, tractaments mèdics de caràcter crònic, pròtesis
dentals, ortodòncies dels fills, psiquiatria, audífons, aparells de
control diabètic, aparells de control de la tensió arterial, ulleres
graduades, lents de contacte i/o vidres, intervencions
oftalmològiques, ortopèdia, plantilles, etc.

En el cas que, iniciat l'any 2010, no s'hagués signat un nou
acord entre la institució i el personal, l'actual quedarà
automàticament prorrogat fins a la signatura d'un de nou, i
s'incrementaran totes les quantitats de l'Acord amb el
percentatge corresponent a l'IPC de l’any anterior.

Clàusula setena

El Parlament de les Illes Balears facilitarà, mitjançant els
procediments adients, l’accés del personal funcionari al seu
servei a les noves places que puguin sorgir de la creació de la
Sindicatura de Greuges, dependent del Parlament de les Illes
Balears.

Clàusula vuitena

1. El Parlament facilitarà l'accés del seu personal funcionari als
cursos de formació o de perfeccionament, seminaris, etc.,
realitzats dins o fora de l'àmbit de la comunitat autònoma, que
tinguin o puguin tenir relació amb el lloc de feina, acompanyat
de l'informe favorable del cap de servei. Així mateix, es donarà
la màxima publicitat a totes les comunicacions dirigides a la
cambra relatives a cursos, i especialment als serveis que, per la
temàtica que es tracti, puguin ser els més interessats.

2. El Parlament promourà i realitzarà cursos propis de formació
entre el seu personal, que seran valorats en els concursos de
mèrits i en d’altres proves selectives.

3. El Parlament promourà l'assistència del personal del
Parlament als cursos de formació que realitza l'EBAP, d'acord
amb les normes de l'EBAP. Quan no sigui possible l’assistència
als cursos organitzats per l’Escola, el Parlament promourà
l’assistència a altres cursos organitzats per entitats o
organismes oficials per tal que puguin ser valorats en els
concursos de mèrits i en d’altres proves selectives.

Clàusula novena

A tot el personal que causi baixa per invalidesa li serà
d’aplicació la resolució aprovada a la sessió de la Mesa de dia
20 de febrer del 2002.

Clàusula desena
Teletreball

La Mesa, juntament amb la Junta de Personal, per tal de
millorar l’eficàcia i l'eficiència al Parlament, estudiarà
fórmules, durant la vigència d’aquest conveni, que permetin
una introducció gradual del teletreball com un model més de
treball a la cambra. Així, s’ha de fixar en quins casos i en
quines situacions és possible implantar aquest tipus de treball
com a substitutiu i/o complementari del sistema tradicional, així
com els sistemes de control de la quantitat i qualitat de treball
d’aquesta modalitat.

Clàusula onzena

1. El personal que per motius dels servei hagi de romandre a la
seu de la cambra els dies 24 o 31 de desembre, tendrà dos dies
de lleure per cada un d’ells.

2. Cada any s’estudiarà per part de la Mesa i la Junta de
Personal, la possibilitat que als dies de permís s’hi afegeixin
tants de dies com dies festius caiguin en dissabte durant l’any
en curs.

Clàusula dotzena

Les qüestions que es puguin suscitar per la interpretació de
les diverses clàusules de l'acord present, així com el seguiment
i el control del compliment d'aquestes, seran tractades entre la
persona o les persones que la institució assenyali i la Junta de
Personal.

Les solAlicituds d'ajuda es presentaran dins el mateix any en
què s'ha produït la despesa. Un cop finalitzat l'any, es disposarà
d'una pròrroga de 30 dies per a la presentació de les
solAlicituds, exceptuant-ne els casos excepcionals que valorarà
la Junta de Personal.

Disposició final

Aquest acord entre la institució i el personal entrarà en
vigor dia 1 de gener del 2008, independentment de la data de
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Palma, a 30 de gener del 2008.
Per la institució. Per delegació de la Mesa, la vicepresidenta
primera del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
Pel personal, el president de la Junta de Personal:
Jaume Cantallops i Nicolau.

Annex d'ajudes socials

1. Ajudes per fills entre 0 i 21 anys, 945 euros anuals. Per al
personal funcionari que tingui fills entre 0 i 3 anys aquesta
quantitat s'incrementarà fins a un màxim de 1.575  euros anuals
per cada fill, sempre que presenti els justificants acreditatius de
les despeses d'educació infantil, actualment no subvencionada.

2. Ajuda per atenció a ascendents de primer grau a càrrec del
personal funcionari que no gaudeixin d’ingressos propis
superiors al sou mínim interprofessional i que no disposin de
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patrimoni propi, exceptuant-ne l'habitatge habitual sempre que
aquest no reporti cap tipus de benefici econòmic, 945 euros
anuals.

3. Ajuda per nupcialitat, constitució de parelles de fet,
separació i/o divorci i dissolució de parelles de fet, 840 euros.

4. Ajudes per orfandat. Aquesta modalitat d’ajuda té per
finalitat contribuir a palAliar la situació econòmica desfavorable
que es produeix amb motiu de la defunció del personal que
presta serveis al Parlament, i va destinada a cadascun dels fills
menors de vint-i-un anys que tinguin dependència econòmica
de la persona finada, o a fills majors d’aquesta edat que tinguin
minusvalidesa reconeguda i que no gaudeixin d’ingressos
propis que superin el salari mínim interprofessional.

La quantitat de l’ajuda per orfandat, que es percebrà d’un
sol cop, serà de 5.250 euros per fill.

5. Ajudes per estudis. Aquestes ajudes són incompatibles amb
qualsevol altra ajuda o subvenció que les altres administracions
públiques puguin atorgar.

5.1.- Ajuda per estudis universitaris, cursos de perfeccionament
dels estudis universitaris i per estudis de formació professional
en centres oficials o entitats privades de reconegut prestigi, per
al personal funcionari, el cònjuge, la parella o els fills, fins a
840 euros anuals. Aquesta ajuda s'incrementarà fins a 2.100
euros per als estudis que forçosament s'hagin de cursar fora de
Mallorca. Si el pagament de la matrícula s'efectua en dos o més
terminis, s'haurà de cursar l'ajuda un cop finalitzat el pagament.

Per compensació de les despeses realitzades en llibres,
software o material per al curs en el qual s'hagi formalitzat la
matrícula, fins a 262,50 euros anuals.

5.2. Ajuda per estudis dels fills del personal, té per objecte
colAlaborar en les despeses dels fills del personal funcionari en
servei actiu, i s'hi assignarà una sola ajuda pel mateix curs.

Per beneficiar-se d'aquesta ajuda hauran de complir-se els
següents requisits:

a) Cursar estudis d'educació infantil, educació primària,
Educació Secundària Obligatòria i batxillerat.

b) No gaudir de beques o ajudes d'altres organismes per a
la mateixa finalitat.

La quantia de l'ajuda serà la següent: 
• Per a l'adquisició de llibres i material necessari per al

desenvolupament del curs escolar, prèvia justificació, i per
un import màxim de 315 euros per fill.

• Per servei de guarderia de matí “matinet”, abans de
l’entrada a l’escola, per a fills majors de 3 anys per un
import de 315 euros anuals per fill.

• Per despeses de menjador escolar per un import de 63 euros
mensuals per fill. 

• Per despeses de l’escoleta d’estiu fins a 420 euros l' any per
a nins menors de 15 anys. Aquesta ajuda farà referència
únicament i exclusivament a la custòdia de l’escolar fora
del calendari lectiu i dins l’àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

5.3. Ajuda al personal per a estudis d’Accés a la Universitat per
un import màxim de 525 euros. Per compensació de les
despeses realitzades en llibres, software o material per al curs
fins a 262,50 euros anuals.

5.4. Ajudes per altres estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari dels cursos, si la Junta de Personal considera
que tenen o podran tenir relació amb la feina del funcionari o
de la funcionària, fins a 420 euros anuals.

5.5. Ajuda per estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari per al desenvolupament dels cursos de la
llengua catalana per al personal funcionari, el cònjuge, la
parella i els fills, fins a 262,50 euros anuals.

5.6. Ajuda per estudis i adquisició de llibres, software i
material necessari per al desenvolupament dels cursos de
llengües de la Unió Europea per al funcionari o la funcionària,
el cònjuge, la parella i els fills, fins a 262,50 euros anuals.

6. Ajudes sanitàries. No es procedirà al pagament de les ajudes
sanitàries que siguin cobertes totalment pel sistema nacional de
la Seguretat Social. Aquelles ajudes que ho siguin parcialment
podran ser presentades en la part que pertoqui.

6.1. Ajudes per despeses odontològiques i per pròtesis
odontològiques i traumatològiques fins a 945 euros per any i
membre de la unitat familiar, llevat de casos extraordinaris a
valorar per la Junta.

6.2. Ajuda per ortodòncia fins a 945 euros per any i membre de
la unitat familiar, llevat de casos extraordinaris a valorar per la
Junta.
   
6.3. Per a despeses oftalmològiques fins a 945 euros per a cada
membre de la unitat familiar.
     
6.4. Per a pròtesis otorrinolaringològiques, fins a un màxim de
472,50 euros anuals per a cada membre de la unitat familiar.

6.5. Per a plantilles i sabates ortopèdiques fins a un màxim de
210 euros anuals per a cada membre de la unitat familiar.
 
6.6. Per altres tipus de material ortopèdic i d’altres tractaments
especials i excepcionals fins a un màxim de 945 euros anuals
per a cada membre de la unitat familiar. Per poder accedir a
aquesta ajuda serà preceptiva la recepta mèdica. 

6.7. Ajudes per discapacitats, fins a 367,50 euros mensuals per
a familiars de primer grau amb disminucions físiques,
psíquiques o sensorials, incapacitats per realitzar qualsevol
treball i que es trobin a càrrec directe del funcionari o de la
funcionària, reconeguda aquesta per qualsevol organisme
oficial i sempre que no es rebin altres ajudes oficials que
superin el sou mínim interprofessional.

6.8. Per revisió ginecològica i urològica, fins a 189 euros
anuals.

7. Ajuda per despeses de manutenció. El personal que, per raó
del servei, hagi de romandre a la seu de la cambra i que, per
raons objectives, no pugui desplaçar-se al seu domicili habitual,
mitjançant autorització del cap de servei corresponent, gaudirà
d’un menú al restaurant del Parlament o a un altre de la seva
elecció, sempre i quan no superi l’import establert per a un
menú en el restaurant Parlament.
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Ordre de Publicació

C)
Millores retributives per al personal al servei del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener del 2008, atès l'acordat per la Mesa de negociació
Institució-Personal, adoptà els acords següents:

1. Increments:

El personal al servei del Parlament de les Illes Balears
percebrà:
• Dues vegades el complement de destinació mensual que li

correspongui. En el cas del personal laboral es calcularà la
quantitat equivalent al complement de destinació que li
correspondria al seu nivell professional. Aquest increment
es percebrà a partir de l'any 2008.

• Dues vegades el complement específic mensual del lloc de
feina que s'ocupi. Dues terceres parts d'aquest increment es
percebran l'any 2008 i la tercera part restant s'addicionarà
a l'exercici del 2009.

Tots els increments esmentats es distribuiran a parts iguals
entre les catorze pagues mensuals que percep el personal al
servei del Parlament.

Així mateix, els esmentats increments es percebran com a
complement transitori en aplicació de l'article 9 de la Llei
24/2006, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007,
durant els exercicis del 2008 i del 2009. Transcorregut aquest
termini s'integraran dins els conceptes retributius que es
considerin més adequats.

2. Indemnització per residència:

S'està al que es disposi al respecte per als funcionaris de
l'Administració General de l'Estat i de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

Palma, a 30 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 28, d'1 de febrer del
2008.

- Pàg. 669 i 700. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant ple. Apartat K).
On diu: ..., de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del
Grup Parlamentari Popular, ...
Hi ha de dir:  ..., de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí,
del Grup Parlamentari Socialista, ...
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