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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny del 2008, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 4526/08, relativa a Pla de xoc per atendre la dependència
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears considera
imprescindible que el Govern de les Illes Balears respecti el dret
de les persones dependents a ser ateses d’acord amb el que
preveu la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de
l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de
dependència.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant l’any 2009, una línia de
finançament a les administracions locals i entitats sense ànim de
lucre per a la millora d’infraestructures, prenent com a
referència el ple compliment del Decret 123/2001, de 19
d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes
d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones
majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les
Illes Balears i l’atenció a necessitats d’ampliació o millora de
les edificacions existents."

autònomes, i especialment per garantir la recepció d’aquestes
emissions en TDT.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a arribar a un acord de característiques similars
amb la Generalitat Valenciana per tal de donar cobertura legal
a la recepció dels canals de televisió de l’Ens Públic RTVV
(Canal 9 i Punt 2) al territori de les Illes Balears, per garantir la
recepció d’aquestes emissions en TDT i per garantir la recepció
d’IB3 al País Valencià.
3. El Parlament de les Illes Balears trasllada a la Generalitat
Valenciana i a la Generalitat de Catalunya el seu desig que
s’arribi a un acord per a la recepció mútua dels seus canals de
televisió públics respectius i que, mentre aquest acord no es
materialitzi, es faci un esforç per tal de garantir la continuïtat de
la recepció dels canals de la CCRTV al País Valencià.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a agilitar la tramitació de les mesures que facin possible
l’aplicació dels convenis de recepció mútua entre els governs
balear, català i valencià (atorgar nous canals múltiplex de TDT
a les Illes Balears, al País Valencià i a Catalunya).
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat, respectivament, a prendre els
acords (amb els governs membres de l’Euroregió de l’Arc
Mediterrani) i a adoptar les mesures necessàries (atorgar els
canals múltiplex adients) per tal de posar en marxa un canal o
canals digitals de televisió en català per a l’àmbit de l’Arc
Mediterrani.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i l’Ens Públic de RTVE a posar en marxa un canal de TDT amb
cobertura a tot el territori de l’Estat que utilitzi com a llengües
vehiculars el català, el gallec i l’èuscar."

A la seu del Parlament, 10 de juny del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 10 de juny del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 362/08, relativa a mesures per consolidar
l'espai TDT en català, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per garantir el
desenvolupament de l’acord signat amb la Generalitat de
Catalunya per a la recepció mútua de les emissions dels canals
de televisió de l’EPRTVIB (IB3) i de la CCRTV (TV3, Canal
33-K3, 3/24 i 300) en els territoris de les respectives comunitats
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Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4396/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació professional
per a l'ocupació.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.
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La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Treball i Formació, Margarita Nájera i
Aranzábal.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra.
Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'HBle. Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes i l'Hble. Sra. Margarita Nájera i Aranzábal.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4607/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou model de finançament.
(BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4480/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a percentatge d'inversió dictat pel
Govern des de l'1 de gener fins al final del mes d'abril. (BOPIB
42, de 23 de maig del 2008).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4612/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dificultats per arribar a un acord
en la negociació del finançament de les comunitats autònomes.
(BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4469/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Anna Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nou model de finançament.
(BOPIB 42, de 23 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4615/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descomptes aeris per als
residents de les Illes Balears. (BOPIB 43, de 30 de maig del
2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 45 - 13 de juny del 2008
Ordre de Publicació

1323

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Interior.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4606/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dipòsit de terres a les autovies d'Eivissa.
(BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4604/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
residències. (BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4614/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abonament de les quantitats
pendents al Menorca Bàsquet. (BOPIB 43, de 30 de maig del
2008).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4608/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures contra el consum de
droga entre els joves. (BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4603/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a millores de la xarxa d'oficines del
SOIB a les Pitiüses. (BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4609/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a equipaments de seguretat i
prevenció. (BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4613/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la temporada de rebaixes.
(BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4610/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a conveni ADECO.
(BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3400/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retribució de
batles o presidents d'entitats locals. (BOPIB núm. 37, de 18
d'abril del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 4617/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la gestió del
Govern. (BOPIB 43, de 30 de maig del 2008).

1.4. INFORMACIÓ

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de juny del 2008, rebutjà els Punts 2, 3, 4, 6, 7 i 8 de la Moció
RGE núm. 4526/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla de xoc per atendre la dependència. (BOPIB núm. 43, de 30
de maig del 2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
A)
Decaïment de la Pregunta RGE núm. 4616/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny del 2008, va decaure la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i
González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de la seu d'Spanair a les Illes Balears (BOPIB
núm. 43, de 30 de maig d'enguany), atesa l'absència de la
diputada en el moment del debat de la pregunta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 45 - 13 de juny del 2008
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.1. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de juny del 2008, s'aprovaren
les Resolucions derivades del Pla director de la cooperació de
les Illes Balears.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
"El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Pla
Director de Cooperació de les Illes Balears elaborat per la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i el valora
com a instrument necessari per a determinació de les línies
estratègiques que han de guiar la política de cooperació amb el
Sud, per a la planificació de les actuacions i per a la coordinació
dels diferents actors que intervenen en cooperació exterior.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del
2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3440/08, relativa a la creació d'un jutjat de primera
instància i instrucció a Formentera, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a impulsar la revisió de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de
demarcació i planta judicial, amb la finalitat de crear un nou
partit judicial a l’illa de Formentera, a l’efecte de situar un jutjat
propi de primera instància i instrucció en aquesta illa i mentre
s’arriba a aquest objectiu, el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a recaptar de manera immediata
els estudis tècnics jurídics pertinents dels que derivin en breu
temps propostes concretes de cara a millorar l’estructura i
funcionament de l’administració de justícia en relació als
ciutadans i a les ciutadanes de Formentera."

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la política de
cooperació orientada a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques, al reforç del teixit associatiu dels països del Sud, a
l’enfortiment de la democràcia i els drets humans, a la plena
igualtat de gènere i a la defensa de la pluralitat cultural, tal com
es reflecteix al Pla Director de Cooperació de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 10 de juny del 2008.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a fer una política de cooperació que sigui
l’expressió del sentiment de solidaritat de la societat balear i que
reflecteixi la feina duita a terme des de les associacions de
cooperació de les Illes Balears, en la línia del que estableix el
Pla Director de Cooperació de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears valora la importància que
té l’educació per al desenvolupament, entesa en el sentit més
ampli, com a instrument per a la difusió dels valors de la
solidaritat a la nostra societat, tal com el recull al Pla Director
de Cooperació de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla Director de Cooperació
continuant en la mateixa línia de participació i diàleg amb el
moviment ciutadà de solidaritat amb el Sud que ha mantingut
per a la seva elaboració."
A la seu del Parlament, a 10 de juny del 2008.
El secretari en funcions:
Josep Melià i Ques.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del
2008, debaté conjuntament les preguntes RGE núm. 3020/08 i
3021/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relatives a pla estratègic per a la
creació de la policia autonòmica i a calendari de
desenvolupament de la policia autonòmica, respectivament.
(BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3022/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a coordinació entre l'Estat i la CAIB per millorar
la seguretat pública. (BOPIB núm. 36, d'11 d'abril del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3729/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol d'actuació sanitària de violència de gènere a la nostra
comunitat autònoma. (BOPIB núm. 39, de 2 de maig del 2008).

2.3.1. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de juny del 2008, rebutjà la Proposta
de resolució Núm. 2, del Grup Parlamentari Popular, derivada
del Pla director de la cooperació de les Illes Balears, publicada
en aquest BOPIB.
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3730/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol d'actuacions en les agressions sexuals. (BOPIB núm.
39, de 2 de maig del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del 2008, debaté la
Pregunta RGE núm. 3334/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
depuradora d'Alaró. (BOPIB núm. 37, de 18 d'abril del 2008).

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 3324/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora del finançament dels ajuntaments.
(BOPIB núm. 37, de 18 d'abril del 2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4053/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració dels béns immobles urbans.
(BOPIB núm. 41, de 16 de maig del 2008).

E)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4052/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a espai sociosanitari a l'Hospital de Son
Dureta. (BOPIB núm. 41, de 16 de maig del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4054/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la Llei 35/2006, de 18 de
novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques.
(BOPIB núm. 41, de 16 de maig del 2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre la inversió
de 340 milions d'euros per a depuració (RGE núm. 1754/08).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del 2008, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient qui,
acompanyat del director general de Recursos Hídrics, del
director executiu de l'Agència Balear de l'Aigua i de la cap de
Relacions Institucionals, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de juny del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4050/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a transparències de les llistes d'espera. (BOPIB
núm. 41, de 16 de maig del 2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada del debat i la votació de l'escrit RGE núm.
3606/08.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2008, es retirà de
l'ordre del dia el debat i la votació de l'escrit esmentat, presentat
per l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, mitjançant el qual
es trameten dos certificats d'acords adoptats per l'ajuntament
relatius a la Sindicatura de Comptes, atès que conté un defecte
formal que aconsella la seva tramitació en un altre moment.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Debat de l'escrit RGE núm. 3037/08.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de juny del 2008, debaté l'escrit
esmentat, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant
el qual es trameten la memòria anual i la liquidació del
pressupost corresponent a l'exercici del 2007.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la política de
cooperació orientada a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques, al reforç del teixit associatiu dels països del Sud, a
l’enfortiment de la democràcia i els drets humans, a la plena
igualtat de gènere i a la defensa de la pluralitat cultural, tal com
es reflecteix al Pla Director de Cooperació de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a fer una política de cooperació que sigui
l’expressió del sentiment de solidaritat de la societat balear i que
reflecteixi la feina duita a terme des de les associacions de
cooperació de les Illes Balears, en la línia del que estableix el
Pla Director de Cooperació de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears valora la importància que
té l’educació per al desenvolupament, entesa en el sentit més
ampli, com a instrument per a la difusió dels valors de la
solidaritat a la nostra societat, tal com el recull al Pla Director
de Cooperació de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears encoratja el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el Pla Director de Cooperació
continuant en la mateixa línia de participació i diàleg amb el
moviment ciutadà de solidaritat amb el Sud que ha mantingut
per a la seva elaboració.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT COMISSIÓ

Miquel Àngel Coll i Canyelles.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
Josep Melià i Ques.
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació
Núm. 1, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Unió Mallorquina i Mixt,
relativa al Pla director de cooperació de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials de dia 5 de juny del
2008).
Núm. 2, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al Pla director de cooperació de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials de dia 5 de juny del
2008).
Palma, a 5 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A la Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials.
A)
El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Pla Director
de Cooperació de les Illes Balears elaborat per la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració, i el valora com a
instrument necessari per a determinació de les línies
estratègiques que han de guiar la política de cooperació amb el
Sud, per a la planificació de les actuacions i per a la coordinació
dels diferents actors que intervenen en cooperació exterior.

A la Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials.
B)
D'acord amb el que preveu l'article 172 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta les següents propostes de resolució derivades del debat
de l'escrit RGE núm. 4012/08, presentat pel Govern de les Illes
Balears, com a formulació definitiva del Pla director de la
cooperació de les Illes Balears.
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració a incloure el
compromís de cooperació del 0,7% amb efectes al pressupost
del 2009.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració que el Pla director de
la cooperació de les Illes Balears contempli la condició d'agents
de cooperació al desenvolupament, així com la gran tasca que
vénen desenvolupant en aquest sentit els ciutadans balears a
l'exterior.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració que el Pla director de
la cooperació de les Illes Balears contempli una concreció en
relació amb les polítiques de codesenvolupament que integri,
entre d'altres, les següents:
• Actuacions per enfortir l'arrelament al país d'origen.
• Actuacions d'orientació econòmica, administrativa i social
evitant que xarxes de tràfic de persones hi tenguin cabuda.
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•
•
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•
•

•
•
•
•

Materialització de projectes orientats a crear oportunitats de
formació i ocupació per a les persones que resideixen a les
àrees d'origen de les migracions.
Prioritzar mesures de codesenvolupament entre els joves i
les dones.
Donar suport a tallers que portin a l'autoocupació.
Impuls d'activitats i iniciatives econòmiques aprofitant el
potencial de desenvolupament dels immigrants, les seves
remeses i les seves xarxes socials.
Posada en funcionament d'activitats de producció per
comercialitzar productes (comerç just).
Suport a projectes amb una canalització segura i adequada
que suposin una millora i un impacte social a les comunitats
d'origen.
Dur a terme iniciatives per tal de possibilitar el retorn
voluntari.
Dur endavant una tasca de formació del professorat per a
una major implicació escolar.
Potenciar els programes bilaterals amb centres de Balears i
centres educatius d'origen.
Finalment, dur a terme un conjunt d'accions encapçalades
tant per les administracions públiques com per les
organitzacions socials que pretenguin vincular les
comunitats d'immigrants residents a Balears amb el
desenvolupament social i econòmic dels seus països d'origen
com a mecanisme per afavorir el desenvolupament humà i
afavorir noves relacions d'aquestes comunitats amb la
societat balear.
Palma, 5 de juny del 2008.
Encarnación Pastor i Sánchez.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4827/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4396/08, relativa a
formació professional per a l'ocupació. (Mesa d'11 de juny del
2008).
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar
les activitats formatives del Centre Nacional de Formació
Professional Ocupacional de la Mar a Menorca i del Centre
Nacional de Formació P.O. de Turisme de Mallorca el proper
curs 2008-2009.
3. El Parlament, d’acord amb el Acuerdo de Formación
Profesional para el Empleo, de 7 de febrer del 2006, entre el
Govern d’Espanya i els agents econòmics i socials més
representatius, insta el Govern a afavorir, contribuir i donar
suport, juntament amb el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials, els agents econòmics i socials de les Illes Balears, els
ajuntaments i els consells:
a) que totes les empreses disposin d’estímuls i accés fàcil a
la formació dels seus treballadors, directament o mitjançant
entitats acreditades;
b) al desenvolupament dels permisos individuals de
formació;
c) al manteniment d’una oferta de formació permanent tot
l’any i amb una distribució territorial que faciliti l’accés de
tots els treballadors, tant dels ocupats com dels desocupats.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
accelerar les reunions, la negociació, la concertació i les
actuacions necessàries per tal de disposar, el més aviat possible,
del Llibre Blanc sobre la formació per a l’ocupació a les Illes
Balears.
5. A més, ateses les previsions sobre creixement econòmic
i de l’ocupació del 2009 i amb independència del compliment
dels quatre punts precedents, el Parlament recomana al Govern
de les Illes Balears que per al proper exercici pressupostari:
a) incorpori més recursos i programi millor l’atenció del
Govern en matèria de polítiques d’ocupació i formació
laboral;
b) incorpori més actuacions i mesures preventives contra
l’augment de l’atur;
c) executi amb més prestesa i eficàcia els fons destinats a
afavorir l’ocupació, reduir l’atur i incrementar la
qualificació professional i la formació per a l’ocupació dels
treballadors i les treballadores.
Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4396/08,
relativa a formació professional per a l'ocupació, la moció
següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
convocar, sense més demores ni retards, les subvencions que
tenen per objectiu i efecte la formació per a l’ocupació, i a
millorar les qualificacions dels treballadors previstes a l’annex
de l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre del 2007,
pel qual s’aprovà el Pla estratègic de subvencions de la
comunitat autònoma per a l’any 2008.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 4742/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a actuacions per
evitar la plaga d'altica a Formentera. (Mesa d'11 de juny del
2008).
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RGE núm. 4744/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cursos
formatius a Eivissa i Formentera per al curs 2008-2009. (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4824/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Club
voleibol Ciutadella femení. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4825/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
compromesa al Menorca Bàsquet. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4826/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
a abonar al Menorca Bàsquet. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4828/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la temporada turística mitjana baixa. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4829/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions en
relació amb la transferència de competències d'ordenació
turística i promoció turística als consells insulars. (Mesa d'11
de juny del 2008).
RGE núm. 4830/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions en
relació amb la transferència de competències d'ordenació
turística i promoció turística als consells insulars (II). (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4831/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
de la Llei d'arrendaments urbans. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4832/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ofertes
d'allotjament turístic a 7 euros el vespre. (Mesa d'11 de juny
del 2008).
RGE núm. 4833/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
legalització de places hoteleres. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4852/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda local
21 a Sant Antoni. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4853/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda local
21 a Eivissa. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4854/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda local
21 a Sant Joan de Labritja. (Mesa d'11 de juny del 2008).

RGE núm. 4855/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda local
21 a Santa Eulàlia. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4856/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda local
21 a Sant Josep. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4857/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Agenda local
21 a Formentera. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4871/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi climàtic a Menorca. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4872/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre terapèutic de salut mental per a menors. (Mesa d'11 de
juny del 2008).
RGE núm. 4873/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cessament de delegats a Menorca. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4874/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cita
prèvia al sistema de salut de Menorca. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4875/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Consejo Nacional de Dependencia. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4876/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute del Govern amb el Consell de Menorca (I). (Mesa d'11
de juny del 2008).
RGE núm. 4877/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute del Govern amb el Consell de Menorca (II). (Mesa d'11
de juny del 2008).
RGE núm. 4878/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute del Govern amb el Consell de Menorca (III). (Mesa d'11
de juny del 2008).
RGE núm. 4879/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
espais naturals protegits a Menorca (I). (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4880/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
espais naturals protegits a Menorca (II). (Mesa d'11 de juny
del 2008).
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RGE núm. 4881/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
espais naturals protegits a Menorca (III). (Mesa d'11 de juny
del 2008).

RGE núm. 4894/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves especialitats a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.
(Mesa d'11 de juny del 2008).

RGE núm. 4882/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions de l'Estatut d'Autonomia a Menorca (I). (Mesa d'11
de juny del 2008).

RGE núm. 4895/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves prestacions sanitàries al sistema de salut de Menorca.
(Mesa d'11 de juny del 2008).

RGE núm. 4883/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions de l'Estatut d'Autonomia a Menorca (II). (Mesa d'11
de juny del 2008).

RGE núm. 4896/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
personal del SOIB a Menorca. (Mesa d'11 de juny del 2008).

RGE núm. 4884/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions de l'Estatut d'Autonomia a Menorca (III). (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4885/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions de l'Estatut d'Autonomia a Menorca (IV). (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4886/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions del Ministerio de Medio Ambiente. (Mesa d'11 de
juny del 2008).
RGE núm. 4887/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació dels consells insulars a les inversions de l'Estatut
d'Autonomia. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4888/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de la Llei de dependència a Menorca. (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4889/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
del paisatge (I). (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4890/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
del paisatge (II). (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4891/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Llei
del paisatge (III). (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4892/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures en política d'habitatge. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4893/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millores tecnològiques a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.
(Mesa d'11 de juny del 2008).

RGE núm. 4897/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura electrònica a Menorca. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4898/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió del Pla d'atenció sociosanitària a Menorca (I). (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4899/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
revisió del Pla d'atenció sociosanitària a Menorca (II). (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4900/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
beques a estudiants de Menorca. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4901/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibició de fumar a determinats establiments. (Mesa d'11 de
juny del 2008).
RGE núm. 4902/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibició de fumar a determinats establiments (II). (Mesa d'11
de juny del 2008).
RGE núm. 4903/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prohibició de fumar a determinats establiments (III). (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4904/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reunions de les comissions per al seguiment de la legislació del
tabac. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4905/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament dels medicaments per a deshabituació tabàquica.
(Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4906/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa per deixar de fumar. (Mesa d'11 de juny del 2008).
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RGE núm. 4907/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fons per al desenvolupament de programes de salut pública.
(Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4908/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
relació de consultes mèdiques. (Mesa d'11 de juny del 2008).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RGE núm. 4909/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intervencions suspeses. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4910/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
derivació de pacients. (Mesa d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4911/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitat quirúrgica de l'Hospital General. (Mesa d'11 de juny
del 2008).
RGE núm. 4912/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consultes externes de l'Hospital General a l'any 2008. (Mesa
d'11 de juny del 2008).
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Higiene i benestar dels animals.
Curs bàsic d'aplicadors de productes fitosanitaris.
Curs qualificat d'aplicadors de productes fitosanitaris.
La condicionalitat a la PAC.
Les bones pràctiques agràries a les Illes Balears.
Estratègies de fertilització en els principis cultius de les
Illes Balears.
Cultiu de fruiters.
Cultiu d'hortícoles.
Cultiu de la vinya.
Cultiu modern de l'olivera.
Poda i empelt de fruiters.
Tècniques i equips d'aplicació de productes fitosanitaris.
Fiscalitat agrària: Seguretat Social agrària.
Apicultura: mestre d'abelles.
Principis i fonaments per a l'elaboració de l'oli d'oliva.

Com canviarà el programa de formació per fer els cursos
més accessibles als ciutadans d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 3 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.

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 escrita.

Quin import té previst abonar la Conselleria de Presidència
al Club Voleibol Ciutadella femení per a la temporada 20072008? Especificau el centre de cost, el programa i el
subconcepte.
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Quina serà l'actuació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
per evitar les plagues d'altica a les vinyes de raïm de
Formentera?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.
Pensa canviar la Conselleria d'Agricultura i Pesca l'actual
programa de formació per al sector agrari per al curs 2008-2009
perquè es facin a Eivissa i Formentera els cursos següents:
• Cultiu ecològic de la vinya.
• Cultiu ecològic d'hortalisses.
• Cultiu ecològic de jardins.
• Cultiu ecològic de fruiters.
• Cultiu ecològic d'oliverar.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina partida pressupostària de la Conselleria de
Presidència s'ha consignat la quantitat compromesa al Menorca
Bàsquet per a la temporada esportiva 2007-2008? Especificau
el centre de cost, el programa i el subconcepte.
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin import té previst abonar la Conselleria de Presidència
al Menorca Bàsquet per a la temporada 2007-2008? Especificau
el centre de cost, el programa i el subconcepte.
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 escrita.
Ha plantejat l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la modificació
de la Llei d'arrendaments urbans en el si de la Conferència
Sectorial de Turisme?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
mitjana baixa 2007-2008?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 escrita.
Quina opinió té el conseller de Turisme de l'existència
d'ofertes d'¡allotjament a 7 euros el vespre en establiments
turístics de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 escrita.
Quines reunions s'han dut a terme en relació amb el procés
de transferències de competències en matèria d'ordenació
turística i promoció turística als consells insulars?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 escrita.
Pot informar el conseller de Turisme del contingut del Pla de
legalització de places hoteleres pactat amb el sector hoteler?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 escrita.

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

Quins resultats han tengut a dia d'avui les reunions
mantingudes en relació amb el procés de transferències de
competències en matèria d'ordenació turística i promoció
turística als consells insulars?

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 escrita.
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En quin estat d'execució es troba l'aplicació de l'Agenda
local 21 al municipi de Sant Antoni?

En quin estat d'execució es troba l'aplicació de l'Agenda
local 21 al municipi de Sant Josep?

Palma, a 6 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

Palma, a 6 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

Q)

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 escrita.

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 escrita.

En quin estat d'execució es troba l'aplicació de l'Agenda
local 21 al municipi d'Eivissa?

En quin estat d'execució es troba l'aplicació de l'Agenda
local 21 a Formentera?

Palma, a 6 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

Palma, a 6 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)

R)

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 escrita.

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.

En quin estat d'execució es troba l'aplicació de l'Agenda
local 21 al municipi de Sant Joan de Labritja?

Quins mecanismes de cooperació i colAlaboració ha establert
o pensa establir el Govern amb el Consell Insular i els
ajuntaments de Menorca per a l'adopció de mesures de lluita
contra el canvi climàtic?

Palma, a 6 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat d'execució es troba l'aplicació de l'Agenda
local 21 al municipi de Santa Eulàlia?
Palma, a 6 de juny del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha portat a terme el Govern des del juliol
del 2007 fins a la data d'avui per a la creació d'un centre
terapèutic per a menors amb problemàtica de salut mental greu?
Quines previsions té en aquest assumpte per a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)

Quina és la relació de delegats o representants del Govern a
l'illa de Menorca que han estat cessats des de l'1 de juliol del
2007 fins a la data d'avui?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 deute que té el Govern de les Illes Balears amb el
Consell Insular de Menorca en la data de contestació d'aquesta
pregunta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

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

Quines actuacions ha portat a terme el Govern des del juliol
fins avui per aconseguir implantar el sistema de cita prèvia al
sistema de salut a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de pagaments (indicant l'import, el
concepte i la data) realitzats per part del Govern de les Illes
Balears al Consell de Menorca des de l'1 de juliol del 2007 fins
a la data de contestació d'aquesta pregunta?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
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 gestions ha fet el Govern des del mes de juliol del
2007 fins avui per a la incorporació dels consells insulars al
Consejo Nacional de la Dependencia?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina era la superfície d'espais protegits a l'illa de Menorca
de la xarxa balear d'espais naturals a la data d'1 de juliol del
2007?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
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 deute que tenia el Govern de les Illes Balears amb
el Consell Insular de Menorca en data 1 de juliol del 2007?

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quins són els recursos econòmics que es destinen
actualment a la gestió i la conservació dels diferents espais
naturals protegits a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la superfície d'espais protegits a l'illa de Menorca
de la xarxa balear d'espais naturals a la data de contestació
d'aquesta pregunta?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
de Turisme en els convenis amb el Govern de l'Estat descrits a
la disposició addicional sisena i a la disposició transitòria
novena del nou Estatut en matèria d'infraestructures turístiques
a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació en els convenis amb el Govern
de l'Estat descrits a la disposició addicional sisena i a la
disposició transitòria novena del nou Estatut en matèria de
recerca, desenvolupament i innovació a l'illa de Menorca?

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
de Medi Ambient en els convenis amb el Govern de l'Estat
descrits a la disposició addicional sisena i a la disposició
transitòria novena del nou Estatut en matèria de ports, medi
ambient, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes, platges
i parcs naturals a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori en els convenis amb el
Govern de l'Estat descrits a la disposició addicional sisena i a la
disposició transitòria novena del nou Estatut en matèria de
transports, ferrocarrils i carreteres a l'illa de Menorca?

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions concretes ha proposat la Conselleria de
Medi Ambient al Ministerio de Medio Ambiente per a
l'adquisició de terrenys, regeneració o millora del litoral a l'illa
de Menorca per part del Ministeri?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
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.
De quina manera els consells insulars participaran en
l'assignació de projectes i pressuposts als quals s'han de destinar
les inversions estatals anuals pactades en el si de la reforma de
l'Estatut?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions porta a terme el Govern en relació amb el
desenvolupament de la Llei de dependència a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
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.
En quina situació es troba l'elaboració per part del Govern
de les Illes Balears d'un avantprojecte de llei del paisatge?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
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.
Quins mecanismes de coordinació amb el Consell Insular i
els ajuntaments de Menorca ha establert o pensa establir el
Govern per a la redacció d'un avantprojecte de llei del paisatge?
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Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
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.
Quins criteris seguirà el Govern a l'hora d'incloure mesures
per a l'agricultura i la ramaderia de Menorca en l'avantprojecte
de llei del paisatge?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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.
Quins mecanismes ha establert o pensa establir la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques per a la participació
del Consell Insular i dels ajuntaments de Menorca en la
formulació i el desenvolupament posterior del Pla estratègic
d'habitatge i en les mesures relatives a polítiques d'habitatge ja
adoptades?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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 són les millores tecnològiques amb les que la
Conselleria de Salut i Consum pensa dotar l'Hospital Mateu
Orfila de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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.
Amb quines noves especialitats pensa el Govern dotar
l'Hospital Mateu Orfila de Menorca durant aquesta legislatura?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
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.
En quina situació es troba la revisió del Pla d'atenció
sociosanitària per part del Govern pel que fa a les previsions a
l'illa de Menorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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 noves prestacions sanitàries té previst el Govern
incloure durant aquesta legislatura en el sistema de salut a l'illa
de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la relació de personal (amb indicació de la
retribució de cadascun) al servei de la Conselleria de Treball i
Formació i del SOIB que té el seu lloc de feina a l'illa de
Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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.
Quins serveis o procediments de l'Administració de la CAIB
tenen incorporada la signatura electrònica en els organismes o
dependències que té a l'illa de Menorca?

Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
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.
Què fa el Govern quant a la revisió del Pla d'atenció
sociosanitària pel que fa a l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
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.
De quina manera pensa el Govern millorar les beques que
reben els estudiants de l'illa de Menorca?
Palma, a 9 de juny del 2008.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

BOPIB núm. 45 - 13 de juny del 2008
Quin criteri d'aplicació segueix la Conselleria de Salut
respecte de la Llei de drogodependències i d'altres addiccions,
aprovada pel Parlament de les Illes Balears respecte dels articles
sobre la prohibició de fumar a diversos establiments?
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té intenció la Conselleria de Salut de finançar els fàrmacs
per deshabituació tabàquica de la població fumadora que
s'aconsellen als programes per deixar de fumar?
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin criteri d'aplicació segueix la Conselleria de Salut
respecte de la Llei de drogodependències i d'altres addiccions de
les Balears i la Llei del tabac aprovada pel Congrés dels
Diputats, en relació amb els bars i restaurants de menys de 100
m2?
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

BC)
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.
Ha posat en marxa la Conselleria de Salut el programa que
va quedar pendent a la passada legislatura respecte de l'ús dels
fàrmacs adquirits per a la deshabituació tabàquica i que avui
estan a disposició de la Conselleria de Salut? Quantes persones
s'han beneficiat d'aquest programa?
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin criteri d'aplicació segueix la Conselleria de Salut
respecte de la separació d'espais prevista a la Llei estatal del
tabac en relació amb els bars i restaurants de menys de 100 m2?
Quin tipus de separació exigeix en el cas dels bars?
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

BD)
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.
En relació amb la resposta a la Pregunta escrita 3176/08,
quins fons ha demanat la Conselleria de Salut al ministeri per tal
de desenvolupar programes de salut pública? Especificau-ne el
programa i els fons solAlicitats per a cadascun.
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes vegades s'han reunit en aquesta legislatura les
comissions per al seguiment de la legislació del tabac
constituïdes la passada legislatura amb la CAEB i la PIMEB?
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Respecte de la resposta rebuda a la Pregunta amb solAlicitud
de resposta escrita núm. 3170/08, quin és el nombre de
consultes per àrees? Afegiu-hi les xifres de l'any 2008.
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
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.
Com a ampliació a la resposta rebuda a la Pregunta RGE
núm. 3174/08, quin és el nombre d'intervencions suspeses fins
al dia de la remissió de la resposta? Especificau-ne l'especialitat,
l'hospital i el motiu de la suspensió.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'activitat de consultes externes de l'Hospital
General en el que portam de l'any 2008? Especificau-la mes a
mes i per especialitat a la data de contestació de la pregunta.
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BG)
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.
Com a ampliació a la resposta rebuda a la Pregunta RGE
núm. 3169/08, quin és el nombre de persones que han estat
derivades a altres hospitals? Especificau el nombre de persones
segons el motiu de la derivació i la seva especialitat.
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

RGE núm. 4769/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a
evolució de les audiències de la ràdio, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
RGE núm. 4770/08, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espai
TDT en català i programació d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
RGE núm. 4795/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni amb IMAGENIO, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del 2008).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina ha estat l'activitat quirúrgica de l'Hospital General en
el que portam de l'any 2008? Especificau-la per mesos i per
tipus d'intervenció al dia de remissió de la resposta.
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

RGE núm. 4796/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
emissions d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del 2008).
RGE núm. 4797/08, de l'Hble. Sr. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a ingressos publicitaris, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
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RGE núm. 4798/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comercialització de la FORTA, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
RGE núm. 4800/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
publicitàries a la campanya d'estiu, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
RGE núm. 4801/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
imparcialitat a la programació d'informatius, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 5 de juny del 2008).
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quina valoració fa el director de l'ens de Radiotelevisió de
les Illes Balears sobre l'evolució de les audiències que ha tingut
la Ràdio de les Illes Balears?
Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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

RGE núm. 4802/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
imparcialitat a la programació d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
RGE núm. 4803/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paper de la
TDT, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears de 5 de juny del 2008).
RGE núm. 4804/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament futur de la indústria audiovisual, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 5 de juny del 2008).
RGE núm. 4805/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de la indústria audiovisual a l'actualitat, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 5 de juny del
2008).
Palma, a 5 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Afectarà la programació d'IB3 el fet de rebre els diferents
canals de televisió en català per TDT?
Palma, a 4 de juny del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quines són les característiques del conveni signat amb la
plataforma digital IMAGENIO?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Miquel A. Coll i Canyelles.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

D)

Quin rendiment econòmic tendrà la campanya d'estiu a l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Per quins mitjans es poden veure actualment les emissions
d'IB3?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quin és el balanç d'ingressos publicitaris globals del mes de
maig respecte d'anteriors exercicis?
Palma, a 3 de juny del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Com ha afectat l'entrada l'IB3 en la comercialització de la
FORTA en matèria d'ingressos publicitaris i d'audiències?
Palma, a 3 d'abril del 2008.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Considera adequat el tractament que s'ha fet del cas Son
Oms als informatius d'IB3 Televisió?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Considera equitatiu el tracte que han rebut els casos Can
Domenge i Andratx a la programació d'IB3 Televisió?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
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Quina és la finalitat que ha de tenir el canal de TDT d'IB3
Televisió?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

RGE núm. 4863/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dificultats dels pescadors de Ciutadella per accedir als nous
locals destinats a aquest sector, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de juny del 2008).
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
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D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.
Quines expectatives de futur considera que té la indústria
audiovisual a les Illes Balears?
Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Pensa el Govern de les Illes Balears fer alguna actuació al
Port de Ciutadella per millorar i augmentar els ancoratges tal i
com demanden els diferents colAlectius de la mar?
Palma, a 5 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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

N)

Quina valoració fa de la situació de la indústria audiovisual
a l'actualitat a les Illes Balears?

Pensa el Govern de les Illes Balears canviar la ubicació de
la barca de neteja de litoral, actualment situada a la zona dels
pescadors al Port de Ciutadella?

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'Ordenació Territorial.

Palma, a 5 de juny del 2008.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Palma, a 5 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Ordre de Publicació
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4861/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions al Port de Ciutadella, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de juny del
2008).
RGE núm. 4862/08, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvi d'ubicació de la barca de neteja de litoral de la zona dels
pescadors al Port de Ciutadella, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de juny del
2008).

O)
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'Ordenació Territorial.
Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
declaracions de la Confraria de Pescadors de Ciutadella en
relació amb la discriminació que pateixen per poder accedir als
nous locals que se'ls havien adjudicat?
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Palma, a 5 de juny del 2008.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a modificar la Llei 6/1991, de 20 de març de creació del
Catàleg d’arbres protegits de les Illes Balears per adequar-la a
la normativa actual.

Ordre de Publicació
Palma, a 4 de juny del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

RGE núm. 4787/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a adequació de la Llei 6/1991, de 20 de març, de
creació del Catàleg d'arbres protegits de les Balears. (Mesa
d'11 de juny del 2008).
RGE núm. 4788/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a foment de l'accés i la implementació de software
lliure. (Mesa d'11 de juny del 2008).

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

RGE núm. 4867/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a facultat de medicina a les Illes Balears. (Mesa d'11
de juny del 2008).
RGE núm. 4868/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'una ponència d'estudi per a la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Mesa d'11 de
juny del 2008).
Palma, a 11 de juny 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
L’any 1991 el Parlament de les Illes Balears va aprovar la
Llei 6/1991, de 20 de març, de creació del Catàleg d’arbres
protegits de les Illes Balears
Aquesta llei, que té prop de quinze anys, no acompleix amb
moltes de les prescripcions que hauria de tenir; per posar alguns
exemples no compta ni amb el procediment d’inclusió
d’elements en el catàleg, ni amb un procediment sancionador,
ni tampoc amb la distribució de competències entre les
administracions i els particulars.
Per altra banda, la necessitat de protegir els nostres arbres
més emblemàtics per la seva antiguitat, per la seva raresa, per
les seves dimensions, és més actual que mai, atesa la pressió
constructiva, la dels treballs agrícoles i la de la transformació de
les ciutats.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació
han modificat els hàbits, l’oci, les conductes, les formes de
treball i de gestió de la informació de la ciutadania del segle
XXI. A la societat de la informació els membres han adoptat
una nova manera d’organitzar-se a tots els nivells. Les NTIC
han esdevingut, per tant, una nova forma d’integració i cohesió,
la qual cosa implica que totes les administracions públiques
hagin de realitzar tots els esforços possibles perquè tots i totes
puguem gaudir amb igualtat d’oportunitats de les possibilitats
que ens ofereixen aquestes eines.
Avui comprovam com hi ha nombroses ruptures digitals a la
nostra societat: entre els natius digitals i els no natius, entre
aquells que troben un motiu per utilitzar els nous sistemes i
aquells que no o, simplement, entre aquells que tenen els
mitjans per accedir-hi i aquells que no.
Ens plantejam com a actuació preferent potenciar i facilitar
aquest accés a les NTIC, creant vies d’utilització de les eines
digitals totalment gratuïtes: parlam del software lliure. La
democratització de la tecnologia passa per la possibilitat d’usar,
modificar i redistribuir el software de manera totalment lliure.
Aquesta democratització del món digital, element fonamental
per reduir les desigualtats derivades de la implementació de les
NTIC com a element fonamental de desenvolupament social,
econòmic i personal, requereix necessàriament del suport de
l’administració pública.
Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concentrar els seus esforços a potenciar i facilitar
l’accés de la ciutadania al software lliure i a estudiar la
implementació d’aquest tipus de programari a l’administració
pública de les Illes Balears.

BOPIB núm. 45 - 13 de juny del 2008
Palma, a 4 de juny del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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d’introduir aquells canvis que permetin una dinamització i un
millor compliment de les funcions parlamentàries.
És, per tant, necessari iniciar un procés per tal d’adequar el
Reglament del Parlament de les Illes Balears a les noves
circumstàncies esmentades, comptant per a aquesta tasca amb
el màxim consens de les forces polítiques que conformen l’arc
parlamentari, tota vegada que aquesta norma ha de regir el
funcionament de la institució més important 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 Ple.
Exposició de motius
Atès que les notícies aparegudes recentment en relació amb
la implantació de la Facultat de Medicina a les Illes Balears ens
ofereixen una informació contradictòria respecte de les
intencions del Govern per complir el seu programa de govern
anunciat al principi de la legislatura.
Atès que es tracta d’un tema important, tant per a la
formació i l'activitat docents dels professionals que actualment
treballen a les Illes Balears, com per intentar evitar la mancança
de professionals sanitaris que tradicionalment ha patit el Servei
Sanitari a les Illes Balears.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Per tant, i després de diversos intents de modificar aquest
reglament, pensam, des d’aquesta formació, que ha arribat el
moment de crear una ponència en el si de la Comissió de
Reglament que realitzi un estudi d’aquells aspectes que s’han
d’actualitzar en concordança amb el nou Estatut d’Autonomia
i polir aquells altres que afavoreixin un millor funcionament de
la cambra.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda crear en el si de la
Comissió de Reglament una ponència per tal d’estudiar i
proposar, d’acord amb el es preveu a l’article 183 del
Reglament del Parlament, un text amb les modificacions adients
per adaptar el Reglament de la cambra al nou Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat a la legislatura
anterior. Així mateix, l’esmentada ponència estudiarà i
proposarà, si n’és el cas, aquelles altres modificacions de la
norma reglamentària que consideri oportunes per tal de
dinamitzar el funcionament de la cambra.
Palma, a 2 de juny del 2008.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer totes les gestions i actuacions necessàries per tal
d’implantar la Facultat de Medicina a les Illes Balears dins la
present legislatura.
Palma, a 6 de juny del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

RGE núm. 4864/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Atès que a la passada legislatura es va dur a terme la
reforma de l’Estatut d’Autonomia que introdueix tot un seguit
de canvis que actualment no tenen reflex en el Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
Atès que ara es compleixen 25 anys d’ençà de la constitució
del primer parlament autonòmic i atesa l’experiència acumulada
en el transcurs d’aquest període, es fa necessari, segons el nostre
parer, iniciar un estudi del Reglament de la cambra per tal

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juny 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. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les actuacions previstes al
Port de Ciutadella en relació amb els ancoratges i locals que
s'havien de destinar als pescadors.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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B)
RGE núm. 4865/08, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut
i Consum.

Article 2
Amb aquest objectiu, recull una colAlecció pròpia de
documents majoritàriament de procedència externa d’interès per
a les tasques de la Cambra.
Article 3

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juny 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. Sr.
Conseller de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre el cessament del Sr. Carulla
com a cap del Servei d'Oncologia de l'Hospital Mateu Orfila.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Servei de Biblioteca i Documentació haurà d’organitzar
el seu fons documental per servir millor les necessitats
d’informació de la Cambra.
Article 4
El Servei de Biblioteca i Documentació donarà diferents
serveis als seus usuaris per tal de cobrir-ne les necessitats
d’informació.
II. La colAlecció
Article 5
Formació de la colAlecció

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Normes reguladores de funcionament del Servei de
Biblioteca i Documentació del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de juny del 2008, acorda d'aprovar les normes següents,
reguladores de funcionament del Servei de Biblioteca i
Documentació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

NORMES REGULADORES DE FUNCIONAMENT
DEL SERVEI DE BIBLIOTECA I DOCUMENTACIÓ
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
I. Disposicions generals
Article 1
El Servei de Biblioteca i Documentació té com a finalitat
donar suport documental a l’activitat del Parlament.

1. El fons documental custodiat pel Servei de Biblioteca i
Documentació té el seu origen en la biblioteca del Círculo
Mallorquín i en els documents incorporats a partir de 1983.
Aquests fons s’han de conservar i augmentar. No obstant això,
es permetran les esporgades de documents. A tal efecte,
s’estableixen dos tipus d’esporgada: l’ordinària i
l’extraordinària.
2. L’esporgada ordinària podrà afectar els tipus de documents
següents: premsa diària, revistes d’informació general, material
rebut per donació de temes aliens a l’especialització de la
colAlecció sempre que no hagi estat registrat en el Registre
General del Parlament, publicacions oficials i codis de
legislació obsolets.
3. L’esporgada extraordinària podrà afectar qualsevol altre tipus
de document no especificat en el paràgraf anterior.
4. Les esporgades ordinàries es podran dur a terme sota la
supervisió del lletrat oficial major.
5. Qualsevol esporgada extraordinària haurà de ser acordada per
la Mesa del Parlament.
6. La colAlecció creada, custodiada i difosa pel Servei de
Biblioteca i Documentació serà fonamentalment de caire jurídic
i, més concretament, de dret constitucional, administratiu,
parlamentari i de dret civil balear. La legislació i la
jurisprudència hi tindran un lloc destacat.
7. El suport preferent de la colAlecció pel que fa a noves
adquisicions serà el digital, dins les possibilitats del mercat.
8. A més de la colAlecció física de monografies i publicacions
periòdiques oficials i no oficials en paper, el Servei de
Biblioteca i Documentació podrà reunir una colAlecció digital de
documents, obtinguda mitjançant l’adquisició de material en
aquest suport, la captura a través d’internet o la digitalització de
fons propi.
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9. El Servei de Biblioteca i Documentació podrà comptar també
amb un fons virtual mitjançant la subscripció a serveis en línia
i la catalogació de recursos internet.

2. Els usuaris externs podran fer ús exclusivament de la consulta
en sala i la reproducció de documents, quedant exclosos del
préstec d’originals.

10. Les adquisicions de material nou per incorporar a la
colAlecció es duran a terme pel Servei de Biblioteca i
Documentació amb el vistiplau del lletrat oficial major.

IV. Els serveis

11. Els usuaris del Servei podran, mitjançant desiderata,
proposar l’adquisició d’obres a través d’una butlleta ad hoc
disponible en les dependències del Servei i en la secció
Biblioteca i Documentació de la intranet.

El Servei de Biblioteca i Documentació donarà els següents
serveis: consulta en sala, orientació i informació sobre la
colAlecció pròpia, realització de cerques documentals i obtenció
de documents.

Article 6
Tractament de la colAlecció

1. Els serveis que ofereix Biblioteca i Documentació als usuaris
interns són de caràcter gratuït. Així mateix tenen aquest
caràcter, per als usuaris externs, la consulta en sala i la
reproducció de documents de la colAlecció pròpia.

El personal del Servei de Biblioteca i Documentació queda
encarregat de l’ordenació, catalogació i classificació del
material que forma la colAlecció segons la normativa usada
tradicionalment, les AACR2, la CDU i el tesaure Eurovoc, o
segons altres normes i especificacions tècniques que els
responsables del servei puguin considerar convenients. Les
dades referencials dels documents –així com els documents
complets, si n’és el cas– quedaran emmagatzemades en suport
informàtic dins les corresponents bases de dades o sistemes de
gestió de la informació.
III. Els usuaris
Article 7
Tipus d’usuaris

Article 9

2. El Servei de Biblioteca i Documentació dóna servei de
préstec a altres biblioteques i centres de documentació en
l’àmbit de les Illes Balears.
3. Els usuaris externs queden exclosos del servei de préstec.
Article 10
Consulta en sala
El material custodiat en el Servei serà servit als usuaris que
ho solAlicitin per a la seva consulta en la sala de lectura de la
biblioteca en el seu horari habitual.
1. Cap part del fons és de lliure accés.

S’estableixen dues tipologies d’usuaris: interns i externs
1. Tenen la consideració d’usuaris interns del Servei de
Biblioteca i Documentació les persones integrants de les
següents categories:
a) Diputats i grups parlamentaris de la Cambra
b) Funcionaris i altre personal al servei del Parlament
2. Tenen la consideració d’usuaris externs del Servei de
Biblioteca i Documentació les persones integrants de les
següents categories:
a) Diputats i senadors elegits per Illes Balears
b) Exdiputats de la Cambra
c) Biblioteques i serveis de documentació d’altres
institucions de les Illes Balears
d) Investigadors o estudiosos degudament acreditats
e) Usuaris externs particulars

2. L’horari habitual d’atenció al públic per a usuaris externs és
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.
Article 11
Orientació i informació sobre la colAlecció pròpia
El Servei de Biblioteca i Documentació donarà a conèixer
la colAlecció custodiada mitjançant diferents eines, com és ara,
elaborant una guia del Servei, un butlletí d’informació sobre
noves adquisicions i d’altres que els responsables del Servei
puguin considerar d’utilitat.
1. El personal del Servei ajudarà els usuaris que així ho
solAlicitin en el coneixement del fons documental que guarda
així com en el maneig de les bases de dades, tant les
d’elaboració pròpia com les subscrites.

Article 8
Accés als serveis per part d’usuaris externs

Article 12
Realització de cerques documentals, a petició dels usuaris

1. Els usuaris externs sense vinculació amb la Cambra s’hauran
d’identificar davant el personal del Servei de Seguretat
mitjançant la presentació del DNI, o document semblant, per
poder accedir a les dependències del Servei de Biblioteca i
Documentació i hauran de portar visible la tarja d’identificació
que el Servei de Seguretat els lliuri mentre duri la seva estada
a l’edifici seu, retornant-se-la a la seva sortida.

1. Els usuaris interns del Servei de Biblioteca i Documentació
podran solAlicitar del personal del Servei la realització de
cerques documentals relacionades amb l’activitat parlamentària,
tant referencials com de documents a text complet. Els usuaris
hauran de fer efectiva la seva solAlicitud per escrit emplenant la
corresponent butlleta que el Servei tindrà a la seva disposició en
paper a les seves dependències i en suport digital a la seva
secció de la intranet.
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2. Les cerques documentals a petició d’usuaris externs es
limiten a la legislació i tenen com a finalitat proporcionar-los
textos legislatius puntuals referenciats pel propi usuari, tret de
parer manifestat en contrari per part del lletrat oficial major.
Article 13
Servei d’obtenció de documents, de reprografia i préstec
Els usuaris interns i externs podran obtenir una còpia en
paper o digital dels documents del fons propi d’acord amb la llei
de propietat intelAlectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996 i
modificacions posteriors)
1. En la mesura del que sigui possible el Servei de Biblioteca i
Documentació proporcionarà documents solAlicitats pels seus
usuaris interns no disponibles en el Servei mitjançant
l’adquisició del document o el préstec interbibliotecari.
2. El préstec d’originals del fons propi es realitza a usuaris
interns per un període determinat de temps segons la política de
préstecs establerta pel Servei de Biblioteca i Documentació per
a cada tipus de document. Els usuaris externs queden exclosos
del servei de préstec.
3. Els usuaris amb préstecs caducats no podran retirar més
originals del Servei de Biblioteca i Documentació.
V. El préstec interbibliotecari

3. La circulació del material es farà a través de missatgeria. El
Parlament n’assumirà la tramesa i la biblioteca beneficiària
n’assumirà la devolució.
4. La durada del préstec serà de 30 dies naturals a comptar a
partir del següent a la tramesa del material.
5. En cap cas és permès de treure el material prestat de la sala
de lectura de la biblioteca beneficiària.
6. La biblioteca que ha solAlicitat el préstec és l’únic responsable
davant el Parlament de la pèrdua o deteriorament del material
prestat.
7. En cas de pèrdua o deteriorament, la biblioteca peticionària
esdevé obligada a reposar el material.
8. El Servei de Biblioteca i Documentació deixarà de prestar
aquest servei a aquelles biblioteques que no guardin les normes
establertes.
Article 16
Préstec de còpies a d’altres biblioteques
Qualsevol biblioteca de l’àmbit de les Illes Balears pot
solAlicitar al Servei de Biblioteca i Documentació del Parlament
una còpia en suport digital d’articles o parts de llibres del seu
fons. La transmissió d’aquest material es farà a través del correu
electrònic.

Article 14
Ordre de Publicació

El Servei de Biblioteca i Documentació dóna servei de
préstec interbibliotecari dins l’àmbit de les Illes Balears.
B)
1. S’estableixen dues modalitats de préstec interbibliotecari:
a) Préstec d’originals
b) Préstec de còpies en format .pdf
Article 15
Préstec d’originals a d’altres biblioteques
És susceptible de préstec a les biblioteques de les Illes
Balears tot el material del Servei de Biblioteca i Documentació
del Parlament tret del següent:
a) Publicacions periòdiques
b) Obres de referència
c) Manuals d’estudi
d) ColAleccions legislatives
e) ColAleccions literàries
f) Llibres antics i exhaurits
g) Llibres en mal estat de conservació

Acord de modificació de la Relació de llocs de feina del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de juny del 2008, acordà de modificar la Relació de llocs de
feina del Parlament de les Illes Balears, publicada en el BOPIB
núm. 48 de dia 16 de juliol del 2004, pel que en fa a la plaça
d’interventor, en el sentit següent:
Allà on diu:
Requisits, «Cos Interventors de l'Estat i C.H.N.I.S”
Hi ha de dir:
Requisits, «1.- Pertànyer a un dels cossos següents:
interventors i auditors de l’Estat; cossos d’habilitació
nacional, subescala d’intervenció-tresoreria; cos superior de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, escala
d’intervenció o cossos assimilats de la resta de comunitats
autònomes. 2.- Tenir la llicenciatura en dret.»

El préstec es realitza sota les següents condicions:
1. El servei és gratuït.
2. El préstec s’haurà de solAlicitar per escrit pel responsable de
la biblioteca que solAlicita el préstec a la bústia
<biblioteca@parlamentib.es>. En el missatge s’hi farà constar:
Nom, adreça postal i telèfon de la biblioteca que solAlicita el
préstec, nom del responsable de la biblioteca i una adreça
electrònica de contacte.

Allà on diu:
“Complement específic: 2.179'58 i»
Hi ha de dir:
«Complement específic: 2.312,90 i mensuals”.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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C)
Bases del concurs de mèrits per a la provisió de la plaça
d'interventor del Parlament de les Illes Balears.
Atès que la plaça d’interventor del Parlament de les Illes
Balears restarà vacant a partir de dia 20 de juliol del 2008, per
jubilació forçosa del seu titular per acompliment de l’edat
màxima reglamentària, la presidenta del Parlament de les Illes
Balears, segons l’acordat per la Mesa de la Cambra, en sessió
celebrada dia 11 de juny del 2008, dicta la següent resolució,
per la qual s’aproven les bases del concurs de mèrits per a la
provisió de la plaça d’interventor del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
BASES DEL CONCURS DE MÈRITS PER A LA
PROVISIÓ DE LA PLAÇA D’INTERVENTOR DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
Primera
Objecte de la convocatòria
És objecte de la present convocatòria la provisió de la plaça
d’interventor del Parlament de les Illes Balears pertanyent al
subgrup A1 (antic grup A de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
mesures per a la reforma de la funció pública), dotada
pressupostàriament, amb un nivell de complement de destinació
30 i amb un complement específic de 2.312’90 i mensuals, pel
sistema de concurs de mèrits; i que queda vacant a partir de dia
20 de juliol del 2008.
Per poder concursar-hi s’haurà de pertànyer com a
funcionari de carrera a qualsevol dels cossos i escales descrits
a la base segona de la convocatòria i estar amb possessió del
títol de llicenciat en dret.
Segona
Requisits personals
1. Podran participar en aquest concurs específic de mèrits:
a) Els funcionaris del cos superior de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, escala d’intervenció, i/o els funcionaris que
pertanyin a cossos i escales assimilats o
equivalents de l’esmentat cos de la resta de comunitats
autònomes de l’Estat espanyol i de les ciutats de Ceuta i Melilla.
b) Els funcionaris dels cossos d’interventors i auditors de
l’Estat, i els funcionaris de cossos assimilats o equivalents.
c) Els funcionaris de l’administració local amb habilitació de
caràcter nacional que pertanyin a la subescala
d’intervenció-tresoreria i els funcionaris de cossos assimilats o
equivalents.
d) Els interventors de les Corts Generals i assemblees
legislatives de les comunitats, sempre i quan reuneixin el
requisit de ser funcionaris de qualsevol dels cossos o escales
esmentats als paràgrafs anteriors.
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2. Per poder presentar-se al concurs present, els funcionaris
hauran d’estar en situació de servei actiu o en qualsevol situació
administrativa excepte en la de suspensió ferma. No hi podran
participar els funcionaris inhabilitats dels cossos anteriors.
3. Hauran de presentar el títol o certificat C de català, expedit
per l’EBAP a partir del 1994 o per la Direcció General de
Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura, que
segons el Decret 80/2004, de 10 de setembre, sobre avaluació i
certificació de coneixements de català, garanteixi el
coneixements de català exigits.
En relació amb l’homologació d’altres títols o certificats de
català del nivell C, expedits per altres organismes, institucions
o entitats, s’estarà al que es disposi a les normes següents:
• Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura, de 16 de
febrer del 2000, publicada al BOIB núm. 22 de febrer del
2000.
• Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura, de dia 23 de
maig del 2000, publicada al BOIB núm. 68 d’1 de juny del
2000.
• Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de dia 17
d’octubre del 2003, publicada al BOIB núm. 149 del dia 28
d’octubre del 2003.
Aquells aspirants que no aportin la certificació anterior
hauran de realitzar una prova per acreditar la seva suficiència en
el coneixement de la llengua catalana, per avaluar si tenen els
coneixements equivalents als del nivell C. La qualificació serà
d’apte o no apte; en aquest darrer cas els aspirants així
qualificats, restaran eliminats del concurs de mèrits. La
comissió tècnica de valoració podrà nomenar els assessors
especialitzats per tal de proposar i avaluar la prova de català;
aquesta prova es realitzarà abans de valorar els mèrits dels
aspirants.
4. Els aspirants hauran de reunir les condicions generals i els
requisits exigits en la present convocatòria a la data de
finalització del termini de presentació de solAlicitud.
5. Els funcionaris en situació d’excedència voluntària per interès
personal, només podran participar-hi si, a la data de finalització
del termini de presentació de solAlicituds, han transcorregut dos
anys des que foren declarats en aquesta situació.
6. No podran presentar-se a aquest concurs de mèrits els
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional destituïts, als
quals es refereix l’article 148.5 del text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, durant el període en
què s’estengui la destitució.
7. Els aspirants hauran de dur un mínim de dos anys en el darrer
destí obtingut amb caràcter definitiu a qualsevol administració
pública, exceptuant-ne aquells que es trobin en els supòsits
establerts a l’article 20.f de la Llei de mesures per a la reforma
de la funció pública.
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Tercera
Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a l’adjudicació de la plaça
s’efectuarà segons el següent barem:
A) Serveis prestats
1. Serveis en actiu ocupant llocs reservats a l’escala
d’intervenció de la comunitat autònoma de les Illes Balears i/o
funcions pertanyents a cossos i escales assimilats o equivalents
a l’anomenada escala, de la resta de comunitats autònomes i de
les ciutats de Ceuta i Melilla, i/o com a interventors de les
assemblees legislatives de les comunitats autònomes i de les
Corts Generals: 0,03 punts per mes.
2. Serveis en actiu a l’administració estatal o local ocupant
l’escala d’intervenció o similar: 0,02 punts per mes.
Aquests dos apartats es valoraran fins a un màxim de 7,00
punts.
3. Antiguitat: es valoraran les tasques exercides en altres llocs
de feina distints al d’interventor realitzats com a funcionari o
personal laboral en qualsevol administració pública, a raó de
0,01 punts per mes.
Aquest apartat es valorarà fins a un màxim de 2,5 punts.
B) Valoració de grau personal
•
•
•
•
•
•

Per un grau personal consolidat igual al nivell 30: 3
punts.
Per un grau personal consolidat igual al nivell 29: 2,5
punts.
Per un grau personal consolidat igual al nivell 28: 2
punts.
Per un grau personal consolidat igual al nivell 27: 1,5
punts.
Per un grau personal consolidat igual al nivell 26: 1
punt.
Per un grau personal consolidat igual o inferior al nivell
25: 0,75 punts.

C) Titulacions
•
•
•

•

Per tenir el títol de llicenciat en ciències econòmiques o
empresarials o d’administracions d’empreses: 1 punt.
Per tenir altres llicenciatures, arquitectures o
enginyeries: 0,75 punts cada una.
Per cada títol de doctor en dret o en ciències
econòmiques o empresarials o en administració
d’empreses: 1 punt.
Per cada títol de doctor en altres llicenciatures,
arquitectures o enginyeries diferents a les anteriors: 0,75
punts.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 4 punts.
D) Expedient acadèmic de la llicenciatura en dret
• Per cada matrícula d’honor: 0,20 punts.
• Per cada excelAlent: 0,10 punts.
Aquestes qualificacions es valoraran fins a un màxim de 4
punts.

E) Es valoraran els cursos de reciclatge i formació professional
i seminaris impartits per escoles d’administració pública de
l’Estat i de les comunitats autònomes o per altres institucions
públiques, per entitats públiques de les administracions
corporatives, per altres organismes públics que es regeixin pel
dret públic, consorcis públics sotmesos al dret privat. Finalment
també es valoraran els cursos de reciclatge i formació
professional i seminaris impartits per les entitats privades de
reconegut prestigi sotmesos al dret privat.
Per ser valorats, aquests cursos hauran de tenir relació directa
amb les tasques pròpies del lloc de feina d’interventor i, en
qualsevol cas, es valoraran necessàriament aquells el contingut
dels quals estigui relacionat amb les següents matèries i àrees:
• juridicoadministratives
• economicofinanceres
• recursos humans i gestió de personal
• comptabilitat pública, nòmines i règim de protecció
social
• prevenció de riscs laborals
• formació de directius
• qualitat en la prestació de serveis públics
• informàtica
• tresoreria
• fiscalització d’ingressos i pagaments
• hisenda pública i tributària
• confecció i gestió dels pressuposts públics
• intervenció
• contractació pública
La valoració es realitzarà de la forma següent, tenint en
compte que cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores de
durada:
0,075 punt per
crèdit

Quan el certificat acrediti aprofitament.

0,050 punts
per crèdit

Quan el certificat acrediti assistència o
bé quan no faci menció expressa del
caràcter d’assistència o aprofitament.

0,10 punts per
crèdit

Quan el certificat acrediti impartició del
curs o seminari per part del funcionari.

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 3 punts.
F) Coneixements acreditats de català
Coneixements superiors – certificat D

1,50 punts

Coneixements de llenguatge administratiu –
certificat E

1, 00 punts

El certificat E es valorarà sempre.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2,50 punts.
La puntuació mínima per poder obtenir la plaça
d’interventor serà de 8 punts.
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Quarta
Acreditació dels mèrits

Sisena
Admissió dels aspirants i prova de català

1. Els requisits, mèrits i qualssevol altres dades hauran de ser
referits a la data de finalització del termini de presentació
d’instàncies.

Finalitzat el termini de presentació de solAlicituds i un cop
reunida la Comissió tècnica de valoració, es farà pública en el
tauler d’anuncis del Parlament la llista provisional dels aspirants
admesos i exclosos, i d’aquells que han de realitzar la prova de
català, per tal que en el termini de deu dies, a partir de la dada
en què aquesta es faci pública, els aspirants puguin presentar-hi
les reclamacions que considerin oportunes.

2. Els mèrits específics adequats a les característiques del lloc
de feina convocat seran acreditats documentalment mitjançant
les pertinents certificacions, justificants o qualsevol altre mitjà
de prova vàlida en dret; en qualsevol cas, en cas de presentació
de fotocòpies, aquestes hauran d’estar degudament acarades.
3. Els concursants que procedeixin de la situació de suspesos
acompanyaran la seva solAlicitud amb documentació acreditativa
de la finalització del seu període de suspensió.
Els excedents voluntaris acompanyaran la seva solAlicitud
amb declaració de no haver estats separats del servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de l’administració
parlamentaria o de qualsevol altra administració d’origen, i de
no trobar-se inhabilitats per a l’exercici de càrrec públic.

Transcorregut el termini anterior, la comissió tècnica de
valoració resoldrà les reclamacions que s’hagin pogut presentar,
si n’hi havia, i es farà pública mitjançant resolució la llista
definitiva d’aspirants admesos en el tauler d’anuncis del
Parlament; així mateix, es faran públics l’hora, la data i el lloc
en què es realitzarà la prova de català, si n’és el cas.
Setena
Comissió tècnica de valoració

•
Cinquena
Presentació de solAlicituds
•
Les solAlicituds per prendre part en aquest concurs hauran de
ser adreçades a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de
les Illes Balears, i s’hauran de presentar en el termini de 15 dies
naturals a comptar des del dia següent de la publicació
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears, en el Registre de l’Oficialia Major del Parlament
de les Illes Balears. Així mateix les solAlicituds es podran
presentar en la forma prevista a l’article 38.4 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i de procediment administratiu comú.

•

•

•
La documentació a presentar és la següent:
• SolAlicitud d’acord amb el model que figura a l’annex I
de les bases presents.
• Documents que acreditin els mèrits presentats per la
seva valoració.
• Certificats i documents de les respectives
administracions públiques, on constin les places
ocupades i el nivell de complement de destí assignat en
cada cas.
• Certificació de l’administració pública a la qual el
concursant estigui destinat actualment, així com el seu
grau personal consolidat i la seva situació administrativa
actual.
• Certificació on consti el nivell de català assolit, si n’és
el cas.
• Document on es facin constar els requeriments establerts
a l’apartat 3 de la base quarta, si n’és el cas.
Els funcionaris amb alguna discapacitat podran instar a la
mateixa solAlicitud una adaptació del lloc de feina que es
convoqui, sempre que no suposi una modificació exorbitant. La
comissió de valoració podrà recaptar de l’interessat la
informació que estimi necessària en ordre a l’adaptació
decidida, així com els dictàmens dels òrgans tècnics pertinents
de les diverses administracions públiques, respecte de la
procedència de l’adaptació i de la compatibilitat amb el
desenvolupament de les tasques i funcions del lloc de feina que
es convoca.

•

•

Estarà formada per set membres:
Presidenta: Molt Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort,
presidenta del Parlament; suplent: Hble. Sra. Aina Rado i
Ferrando, vicepresidenta primera del Parlament.
Secretària: Sra. Joana Maria Vives i Alario, cap del Servei
d’Assistència Tècnica Parlamentària; suplent: Sra. Francisca
Sancho i Lladó, cap del Servei de Comunicació i Divulgació
Institucional
Vocal: Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon
del Parlament; suplent: Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit,
secretari primer del Parlament.
Vocal: Sr. Joan Oliver i Araujo, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de les Illes Balears; suplent:
Sra. Maria Ballester i Cardell, professora titular de dret
constitucional.
Vocal: Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del
Parlament; suplent: Sr. Joan Ferrer i Cánaves, lletrat del
Parlament.
Vocal: Sr. Josep Antoni Pujades i Porquer, interventor del
Parlament; suplent: Sr. Antoni Lliteras i Pascual, lletrat del
Parlament.
Vocal representant de la Junta de Personal: Sra. Esperança
Munar i Pascual, lletrada del Parlament; suplent: Sr. Miquel
Monserrat i Bibiloni, lletrat del Parlament.

La comissió tècnica de valoració, quan així ho estimi oportú,
podrà ser assessorada per experts i assessors, que tendran veu
però no vot.
Les puntuacions atorgades, així com la valoració final,
s’haurà de reflectir a l’acta que s’estendrà a l’efecte.
La comissió tècnica de valoració haurà d’ajustar-se en la
seva actuació a les bases de la convocatòria i no podrà
constituir-se i actuar vàlidament sense l’assistència de la meitat
més un dels seus membres, en qualsevol cas serà necessària la
presència de la presidenta o de la seva suplent i de la secretària
o la seva suplent; i aquesta estarà facultada per resoldre
qualsevol dubte o incidència que pogués sorgir durant la
celebració del concurs; a efectes de notificacions tindrà la seva
seu al Parlament de les Illes Balears, c/ Conqueridor, núm. 11,
de Palma de Mallorca, codi postal 07001.

1352

BOPIB núm. 45 - 13 de juny del 2008

Vuitena
Resolució del concurs
La present convocatòria es resoldrà mitjançant resolució de
la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la Mesa
de la Cambra i prèvia proposta de la comissió de valoració, en
un termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la data
de finalització de presentació de solAlicituds. Finalitzat el procés
de puntuació dels mèrits, la comissió tècnica de valoració
publicarà al tauler d’anuncis de la Cambra la proposta
provisional d’adjudicació de la plaça d’interventor. Els
interessats disposaran de dos dies comptadors des de la data
d’exposició pública de la proposta provisional per formular les
reclamacions i observacions que estimin oportunes. Finalment,
la comissió tècnica de valoració, un cop estudiades les
alAlegacions presentades, elevarà a definitiva la proposta
d’adjudicació de la plaça objecte de concurs a la Mesa, que
l’aprovarà, i posteriorment la presidenta del Parlament
n’expedirà el nomenament corresponent i n’ordenarà la
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Si finalment es produeix un empat en la puntuació final
entre diversos candidats, la resolució d’aquest es dirimirà
acudint en primer lloc a la puntuació dels mèrits de l’apartat A,
en segon lloc a la puntuació dels mèrits de l’apartat B, en tercer
lloc a la puntuació dels mèrits de l’apartat C, en quart lloc a la
puntuació dels mèrits de l’apartat E i, finalment, si encara
persistia l’empat, a la puntuació dels mèrits de l’apartat D;
apartats tots ells referits a la base tercera de la convocatòria.
Novena
Presa de possessió

Desena
Normativa aplicable
En tot allò no previst a les presents bases s’estarà al que
disposa l’Estatut de personal del Parlament de les Illes Balears,
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret 33/1994, de
28 de març, pel qual s’aprova el reglament de proveïment de
llocs de feina i promoció professional del personal funcionari al
servei de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Onzena
Recursos
Tant la present convocatòria com els actes que se’n deriven
podran ser impugnats i es podran presentar els corresponents
recursos en els terminis que procedeixi d’acord amb el que es
preveu a l’article 77 de l’Estatut de personal del Parlament de
les Illes Balears, a l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i
del procediment administratiu comú, i a l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Annex I
Model de solAlicitud a presentar al Parlament de les Illes
Balears
Dades personals
Nom i cognoms

1. El termini per a la presa de possessió serà d’un mes des de la
data de notificació del nomenament, conformement amb
l’establert a l’article 15 de l’Estatut de personal del Parlament
de les Illes Balears.

DNI

2. Si l’aspirant que hagi obtingut la plaça es troba en situació de
servei actiu en qualsevol administració pública, haurà de cessar
en el seu lloc de feina d’origen en el termini de tres dies hàbils
següents, comptadors a partir del següent al de la publicació del
seu nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears; per causes justificades i necessitats del servei
l’administració on presta els seus serveis l’aspirant seleccionat
pot proposar a la Mesa de Parlament que aquest cessament
s’ajorni un mes; i aquesta haurà de resoldre a la major brevetat
possible.

Codi postal

3. Si el seleccionat no en pren possessió en el termini indicat
sense causa justificada, restarà en situació de cessant; i la
comissió tècnica de valoració podrà proposar el nomenament
del següent concursant que hagi obtingut la major puntuació a
la Mesa de la cambra.

Domicili
Terme municipal

Telèfons (fix, mòbil, feina)
Data de naixement
Terme municipal de
naixement
País de naixement
Dades com a funcionari/funcionària de carrera
Cos i escala/subescala
Administració estatal
(AGE), autonòmica, local
Grup professional
Complement de destinació
(nivell)
Situació administrativa
Lloc de feina al qual estic
adscrit/adscrita actualment
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Administració de destí
actual
Nivell de català acreditat
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BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PEL
SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ LA PLAÇA
D’UIXER MAJOR DEL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS

Grau consolidat
Número de registre
personal NRP
Codi del cos o
l’escala/subescala
Declar:
Que reunesc les condicions requerides a les bases primera i
segona de la convocatòria publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm..... del...., per cobrir la plaça
d’interventor/interventora del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant concurs de mèrits, per a la qual cosa adjunt:
• Títol de llicencia/llicenciada en dret.
• Documents que acrediten els mèrits objecte de
puntuació.
• Documentació que acredita la condició de
funcionari/funcionària de carrera, el grau consolidat, la
situació administrativa i el destí actual.
• Certificats que acrediten el nivell de català.
• Documentació que acredita els serveis prestats, com a
interventor/interventora o càrrecs assimilats.
• La resta de documentació requerida a les presents bases.
• D’altres (si n’és el cas).
I, per tant, solAlicit ser admès/admesa al concurs de mèrits
per tal de proveir la plaça d’interventor/interventora del
Parlament de les Illes Balears.
A........................., a...., de................... del 2008
Signatura
Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
D)
Bases de la convocatòria per lliure designació de la plaça
d'uixer major del Parlament de les Illes Balears.
La Presidenta del Parlament de les Illes Balears, tot d’acord
amb l’establert als articles 13.8 i 55.2 i 4 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, així com amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 11 de juny del 2008,
dicta la següent resolució, per la qual es realitza la convocatòria
per cobrir la plaça d'uixer major del Parlament de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Primera
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que restarà vacant a partir de dia 1 de juliol del 2008 a la
relació de llocs de treball (RPT) d’uixer major, dotada
pressupostàriament, amb les característiques següents :
• Denominació: Uixer major.
• Grup C, subgrup C1/C2 ( antics grups C i D de la Llei
30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la
funció pública).
• Complement de destí: 19.
• Complement específic: 1.264’38 i mensuals.
• Cossos: Cos d’administratius i cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.
• Requisit: Estar en possessió del carnet de conduir B o
equivalent.
Segona
Provisió
La resolució de la present convocatòria i la cobertura de
la plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació, tal com
s’estableix a l’article 55 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears.
Tercera
Requisits
3.1. Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del cos
d’uixers o del cos d’administratius del Parlament de les Illes
Balears que es trobin en situació de servei actiu o situació
assimilada o bé en qualsevol altra situació administrativa,
excepte la de suspensió ferma, amb una antiguitat mínima de 12
mesos en les places que ocupen actualment i que estiguin en
possessió del carnet de conduir B o equivalent.
3.2. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquesta convocatòria, en tot allò no previst en
aquestes bases s’estarà al que es disposa a l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears i al Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (Decret 33/1994, del 28 de març).
Quarta
Instàncies i documentació
4.1. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies hàbils
comptadors des del dia següent en què es publiqui aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
4.2. Les instàncies, d’acord amb el model que figura a l’annex
I, s’hauran de presentar al Registre de l’Oficialia Major de la
Cambra.

1354

BOPIB núm. 45 - 13 de juny del 2008

4.3. Juntament amb la instància els candidats adjuntaran la
certificació acreditativa de la seva antiguitat com a funcionari
de carrera del Parlament de les Illes Balears, de la plaça o places
ocupades i de la situació administrativa actual.
Cinquena
Proposta de nomenament i resolució de la convocatòria
5.1. El lletrat oficial major, un cop comprovat que els aspirants
reuneixen els requisits exigits a la base tercera de la
convocatòria, d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de l’Estatut
del Personal del Parlament de les Illes Balears, proposarà a la
Mesa l’aspirant que consideri més idoni per ocupar la plaça, i la
presidenta mitjançant resolució n’efectuarà el nomenament
corresponent, si així s’aprova.
5.2. El lletrat oficial major realitzarà les funcions de secretari en
tot allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes
i, en general, a totes les funcions que corresponen al secretari en
les comissions tècniques de valoració.
5.3. El lletrat oficial major es reservarà l’opció de realitzar les
entrevistes personals que consideri necessàries amb els aspirants
i també podrà, si així ho estima oportú, fer consultes amb els
caps orgànics de la unitat administrativa a la qual s’adscriu el
lloc de feina convocat, per tal de valorar l’adequació dels
aspirants a l’hora d’exercir les tasques d’uixer major, posant
especial esment en l’experiència professional acreditada a
l’àrea, al servei o a la secció en la qual s’adscriu el lloc de feina
d’uixer major.
5.4. El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador a partir de
la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.
5.5. La Mesa del Parlament de les Illes Balears elegirà d’entre
els aspirants presentats el candidat proposat pel lletrat oficial
major, si així ho estima procedent, o, en cas contrari, refusarà la
proposta i la plaça quedarà vacant.
Sisena
Notificació i presa de possessió
6.1. Es notificarà a l’aspirant seleccionat la resolució de la
Presidència amb el nomenament corresponent, d’acord amb
l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
6.2. El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un mes,
comptador des de la data de notificació del nomenament, prèvia
publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, conformement amb l’establert a l’article 15 de l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears.
Setena
Altres disposicions
7.1. En tot allò no previst en aquestes bases i en l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que disposa el Decret 33/1994, de 28 de març, de la Conselleria
de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears;

i la Llei 3/2007, de 27 de març , de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
7.2. La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que se'n derivin, podran ser impugnats pels
interessats en els terminis i en la forma prevists a l’article 77 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant recurs de reposició en el termini d’un mes davant de
la Mesa de la Cambra o mitjançant recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, d’acord amb l’establert a la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú; a llei 4/1999, del 13 de
gener, que modifica l’anterior; a la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa;
i a l’esmentat Estatut de Personal.
Annex I
Model d’instància

El/la funcionari/funcionària del cos:__________________
Sr./Sra.:____________________________________________
amb DNI núm.:____________ i NRP núm.:_____________ que
actualment ocupa la plaça de:_____________________ que en
prengué possessió dia:_________________________ i que es
troba en situació administrativa de:_____________
Expòs que reunesc les condicions requerides a les bases de
la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, núm:_______ de data:______, i que, per tant,
SolAlicit ser admès/admesa a la convocatòria per cobrir la
plaça d’uixer major del Parlament de les Illes Balears pel
sistema de lliure designació.
Per la qual cosa, adjunt la certificació acreditativa de
l’antiguitat com a funcionari/funcionària de carrera del
Parlament de les Illes Balears, de les places ocupades i de la
situació administrativa actual.
A la seu del Parlament, a____ d__________del 2008.
Signatura.
Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
E)
Bases de la convocatòria per lliure designació de la plaça
de viceuixer major del Parlament de les Illes Balears.
La Presidenta del Parlament de les Illes Balears, tot d’acord
amb l’establert als articles 13.8 i 55.2 i 4 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, així com amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 11 de juny del 2008,
dicta la següent resolució, per la qual es realitza la convocatòria
per cobrir la plaça de viceuixer major del Parlament de les Illes
Balears.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de juny del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA
BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PEL
SISTEMA DE LLIURE DESIGNACIÓ LA PLAÇA DE
VICEUIXER MAJOR DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS
Primera
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment de la
plaça que actualment resta vacant a la relació de llocs de treball
(RPT) de viceuixer major, dotada pressupostàriament, amb les
següents característiques:
• Denominació: Viceuixer major.
• Grup C, subgrup C2 ( antic grup D de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública).
• Complement de destí: 18.
• Complement específic: 935’77 i mensuals.
• Cossos: Cos d’uixers del Parlament de les Illes Balears.
• Requisit: Estar en possessió del carnet de conduir B o
equivalent.
Segona
Provisió
La resolució de la present convocatòria i la cobertura de
la plaça es realitzarà pel sistema de lliure designació, tal com
s’estableix a l’article 55 de l’Estatut de Personal del Parlament
de les Illes Balears.
Tercera
Requisits
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4.2. Les instàncies, d’acord amb el model que figura a l’annex
I, s’hauran de presentar al Registre de l’Oficialia Major de la
Cambra.
4.3. Juntament amb la instància, els candidats adjuntaran la
certificació acreditativa de la seva antiguitat com a funcionari
de carrera del Parlament de les Illes Balears, de la plaça o places
ocupades i de la situació administrativa actual.
Cinquena
Proposta de nomenament i resolució de la convocatòria
5.1. El lletrat oficial major, un cop comprovat que els aspirants
reuneixen els requisits exigits a la base tercera de la
convocatòria, tot d’acord amb l’establert a l’article 55.4 de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears,
proposarà a la Mesa l’aspirant que consideri més idoni per
ocupar la plaça, i la presidenta mitjançant resolució n’efectuarà
el nomenament corresponent, si així s’aprova.
5.2. El lletrat oficial Major realitzarà les funcions de secretari en
tot allò referent a notificacions, convocatòries, redacció d’actes
i, en general, a totes les funcions que corresponen al secretari en
les comissions tècniques de valoració.
5.3. El lletrat oficial major es reservarà l’opció de realitzar les
entrevistes personals que consideri necessàries amb els aspirants
i també podrà, si així ho estima oportú, fer consultes amb els
caps orgànics de la unitat administrativa a la qual s’adscriu el
lloc de feina convocat, per tal de valorar l’adequació dels
aspirants a l’hora d’exercir les tasques de viceuixer major,
posant especial esment en l’experiència professional acreditada
a l’àrea, al servei o a la secció en què s’adscriu el lloc de feina
de viceuixer major.
5.4. El termini màxim per resoldre aquesta convocatòria pel
sistema de lliure designació serà d’un mes comptador a partir de
la data en què finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

3.1. Poden participar-hi tots els funcionaris de carrera del cos
d’uixers del Parlament de les Illes Balears que es trobin en
situació de servei actiu o situació assimilada o bé en qualsevol
altra situació administrativa, excepte la de suspensió ferma, amb
una antiguitat mínima de 12 mesos en les places que ocupen
actualment i que estiguin en possessió del carnet de conduir B
o equivalent.

5.5. La Mesa del Parlament de les Illes Balears elegirà d’entre
els aspirants presentats el candidat proposat pel lletrat oficial
Major, si així ho estima procedent, o, en cas contrari, refusarà
la proposta i la plaça quedarà vacant.

3.2. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu i que vulguin
participar en aquesta convocatòria, en tot allò no previst en
aquestes bases s’estarà al que es disposa a l’Estatut de Personal
del Parlament de les Illes Balears i al Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (Decret 33/1994, de 28 de març).

6.1. Es notificarà a l’aspirant seleccionat la resolució de la
Presidència amb el nomenament corresponent, tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa, i es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

Quarta
Instàncies i documentació
4.1. El termini per presentar les instàncies serà de 15 dies hàbils
comptadors des del dia següent en què es publiqui aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

Sisena
Notificació i presa de possessió

6.2. El termini de presa de possessió de la plaça serà d’un mes,
comptador des de la data de notificació del nomenament, prèvia
publicació d’aquest al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, conformement amb l’establert a l’article 15 de l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears.
Setena
Altres disposicions
7.1. En tot allò no previst en aquestes bases i en l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que disposa el Decret 33/1994, de 28 de març, de la Conselleria
de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes
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Balears, pel qual s’aprova el Reglament de proveïment de llocs
de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears;
i la Llei 3/2007, de 27 de març , de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
7.2. La present convocatòria, les seves bases, i els actes
administratius que se'n derivin, podran ser impugnats pels
interessats en els terminis i en la forma prevists a l’article 77 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
mitjançant recurs de reposició en el termini d’un mes davant de
la Mesa de la Cambra o mitjançant recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears, d’acord amb l’establert a la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú; a llei 4/1999,
del 13 de gener, que modifica l’anterior; a la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa; i a l’esmentat Estatut de Personal.
Annex I
Model d’instància
El/la funcionari/funcionària del cos:__________________
Sr./Sra.:____________________________________________
amb DNI núm.:____________ i NRP núm.:_____________ que
actualment ocupa la plaça de:_____________________ que en
prengué possessió dia:_________________________ i que es
troba en situació administrativa de:_____________
Expòs que reunesc les condicions requerides a les bases de
la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament de
les Illes Balears, núm:_______ de data:______, i que, per tant,
SolAlicit ser admès/admesa a la convocatòria per cobrir la
plaça de viceuixer major del Parlament de les Illes Balears pel
sistema de lliure designació.
Per la qual cosa, adjunt la certificació acreditativa de
l’antiguitat com a funcionari/funcionària de carrera del
Parlament de les Illes Balears, de les places ocupades i de la
situació administrativa actual.
A la seu del Parlament, a____ d__________del 2008.
Signatura.
Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears.
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