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RGE núm. 6193/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Conservatori de Música de Formentera. (Mesa de 16 de juliol
del 2008).

RGE núm. 6194/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
inspecció de pesca a Formentera. (Mesa de 16 de juliol del
2008).

RGE núm. 6195/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Registre de la Propietat a Formentera. (Mesa de 16 de juliol
del 2008).

RGE núm. 6196/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Servei
d'Hisenda a Formentera. (Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6197/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
competències en gestió del litoral. (Mesa de 16 de juliol del
2008).

RGE núm. 6198/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
fondeigs ecològics. (Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6202/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
vigilants al parc natural de Ses Salines de Formentera. (Mesa
de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6203/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regularització de places turístiques ilAlegals a Formentera (I).
(Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6204/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regularització de places turístiques ilAlegals a Formentera (II).
(Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6205/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regularització de places turístiques ilAlegals a Formentera (III).
(Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6206/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
regularització de places turístiques ilAlegals a Formentera (IV).
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RGE núm. 6209/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Miquel
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a "Carn
de Formentera". (Mesa de 16 de juliol del 2008).
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RGE núm. 6528/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricard
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ingressos provinents d'imposts. (Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6529/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ricard
Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de creixement del PIB. (Mesa de 16 de juliol del
2008).
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RGE núm. 6545/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desviació
de 3 milions d'euros a la Conselleria d'Esports. (Mesa de 16 de
juliol del 2008).

RGE núm. 6546/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
afectades per la desviació de 3 milions d'euros a la Conselleria
d'Esports. (Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6547/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
afectades per la desviació de 3 milions d'euros a la Conselleria
d'Esports. (Mesa de 16 de juliol del 2008).

Palma, a 16 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Pensa el Govern balear separar el Conservatori de Música
d'Eivissa i Formentera perquè Formentera disposi de plena
autonomia amb un conservatori propi?

Palma, a 2 de juliol 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.

Què li sembla a la consellera d'Agricultura i Pesca que en
aquests moments no hi hagi cap inspector de pesca a
Formentera?

Palma, a 2 de juliol 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.

Quines previsions hi ha que s'estableixi un registre de la
propietat a Formentera?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines previsions hi ha que s'augmentin els serveis que
presta Hisenda actualment a Formentera?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines previsions hi ha que el Govern de les Illes Balears
demani a l'Estat les competències en la gestió del litoral com ha
fet la Generalitat de Catalunya?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes embarcacions han utilitzats els fondeigs ecològics
l'any 2007 a cada illa? I durant el 2008?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.



1436 BOPIB núm. 48 -  18 de juliol del 2008

Nombre, categoria i titulació dels vigilants del Parc Natural
de Ses Salines de Formentera durant aquest any.

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En què invertiran els diners que recapti el Govern balear en
el procés de regularització de places turístiques ilAlegals a
Formentera?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari de reunions celebrades pel Govern
balear i participants d'aquestes en el procés de regularització de
places turístiques ilAlegals a Formentera?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el calendari de reunions celebrades pel Govern
balear i participants d'aquestes en el procés de regularització de
places turístiques ilAlegals a Formentera?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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.

Quin és el calendari de reunions celebrades pel Govern
balear i participants d'aquestes en el procés de regularització de
places turístiques ilAlegals a Formentera? I a la resta d'illes?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina situació es troba actualment l'establiment turístic
ubicat a Formentera "Es Ram Resort"?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Per quin motiu l'IBAVI contractarà una empresa per al
manteniment del parc d'habitatges d'Eivissa sense comptar amb
els habitatges públics de Formentera?

Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
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 quina situació es troba el reglament de la marca "Carn de
Formentera"? Quines accions pensa fer el Govern per potenciar
aquesta marca de qualitat o per ajudar al Consell de Formentera
a fer-ho? Pensa contractar alguna persona per gestionar la marca
"Carn de Formentera"?
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Palma, a 2 de juliol del 2008.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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 ajudes s'han donat o es pensen donar a l'Associació
de Ramaders de Formentera?

Palma, a 2 de juliol 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.

Quines operacions d'endeutament s'han dut a terme l'any
2007 des de la presa de possessió del conseller d'Hisenda el
juliol del 2007? Desglossau els tres nivells: CAIB, sector públic
que computa a efectes SEC i sector públic que no computa a
efectes SEC, indicant-ne la data i la quantitat.

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines operacions d'endeutament s'han dut a terme l'any
2008 fins al dia de la resposta? Desglossau els tres nivells:
CAIB, sector públic que computa a efectes SEC i sector públic
que no computa a efectes SEC, indicant-ne la data i la quantitat.

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

Quines operacions d'endeutament té previst dur a terme la
Conselleria des d'avui fins a final d'any? Desglossau els tres
nivells: CAIB, sector públic que computa a efectes SEC i sector
públic que no computa a efectes SEC, indicant-ne la data i la
quantitat.

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
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.

Quins ingressos ha tengut la CAIB quant als següents
imposts cedits en termes de contrets: actes jurídics documentats,
transmissions patrimonials i successions i donacions, durant el
primer semestre del 2008? Indicau les xifres del que hi havia
pressupostat per la conselleria l'any 2008 i els ingressos
d'aquests imposts durant el primer semestre del 2007.

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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

Quina previsió de creixement del PIB ha fet la Conselleria
el mes d'octubre en els pressuposts del 2008? Quina previsió de
creixement del PIB per a enguany té la Conselleria en el
moment de la remissió de la resposta? Indicau el motiu de les
greus desviacions. Desglossau-ho de forma global i per sectors.

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
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.

Ateses les desviacions d'ingressos entre el que s'ha
pressupostat i la quantitat real ingressada en el primer semestre,
quines mesures han pres la Conselleria i el Govern per tal
d'adequar la despesa als ingressos?

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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

Quines mesures ha pres el Govern per tal de millorar la
liquiditat de les empreses de Balears?

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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

Si la Conselleria d'Economia fa una política per a les
persones, com diu la seva publicitat, per quina raó s'incrementa
la xifra d'atur a les Balears? Tal vegada es tracta de publicitat
enganyosa o és que la política pressupostària ha estat errònia?

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
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 modificacions de crèdit pressupostari s'han produït
al llarg del 2008? Indicau els motius pels quals han estat
autoritzades pel conseller.

Palma, a 1 de juliol del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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.

Per quin motiu s'han desviat 3 milions d'euros del pressupost
de la Conselleria de Turisme a la Conselleria d'Esports?

Palma, a 11 de juliol del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Hisenda del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

De quines partides del pressupost de la Conselleria de
Turisme s'han tret els 3 milions d'euros per a la Conselleria
d'Esports?

Palma, a 11 de juliol del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller de Turisme del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

De quines partides del pressupost de la Conselleria de
Turisme s'han tret els 3 milions d'euros per a la Conselleria
d'Esports?

Palma, a 11 de juliol del 2008.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6548/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució de les autovies d'Eivissa. (Mesa de 16 de
juliol del 2008).

RGE núm. 6549/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a circuits d'arts escèniques i musicals. (Mesa de 16 de
juliol del 2008).

RGE núm. 6550/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a frau en l'ús dels habitatges adjudicats. (Mesa de 16
de juliol del 2008).

RGE núm. 6551/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protocols de detecció i intervenció en casos de
maltractaments a les persones majors. (Mesa de 16 de juliol
del 2008).

RGE núm. 6552/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a usos i serveis del Port de Sant Antoni. (Mesa de 16
de juliol del 2008).

RGE núm. 6553/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convenis de colAlaboració per ampliar el Programa
Oci 60. (Mesa de 16 de juliol del 2008).

Palma, a 16 de juliol 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.

Ara que ens trobem a la recta final de la construcció de les
tristament famoses autovies a l’illa d’Eivissa, la seva execució
ha recuperat en aquest darrer tram de les obres un protagonisme
no desitjat.

Aquest recent protagonisme ha estat marcat per dues
qüestions. En primer lloc, les crítiques absurdes a les
modificacions aprovades i executades per part d’aquells que
varen ser els responsables d’una deficient execució i que les
posaren en servei sense estar correctament acabades.

En segon lloc, les darreres investigacions i sentències
judicials que vénen a demostrar les irresponsabilitats comeses
en el seu moment i al mateix temps les responsabilitats mai no
reconegudes.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
que l’actual Govern de les Illes Balears s’ha trobat a l’hora de
finalitzar les obres de les autovies d’Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que les recents
investigacions i sentències judicials posen en evidència la mala
gestió del Govern de les Illes Balears a la passada legislatura en
l’execució de les autovies a l’illa d’Eivissa.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

La creativitat artística és un principi bàsic per al creixement
intelAlectual de les persones i el seu foment una responsabilitat
de les institucions públiques que treballen en el món de la
cultura.

No sempre foment ha de significar subvencions
econòmiques, sinó també accions positives que siguin
enriquidores per al seu receptor i també per a la societat en el
seu conjunt.

Una d’aquestes accions és propiciar intercanvis entre
artistes, cosa que en un territori discontinu com el nostre no
sempre és fàcil fer de manera privada.

A l’illa de Mallorca s’han fet alguns circuits d’arts
escèniques i també de música que han donat bon resultat.

Per tots aquests motius, 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 estendre els circuïts d’arts escèniques i musicals a les
illes de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El dret a un habitatge digne és un dret contemplat a la nostra
Constitució.

Dissortadament, a la nostra comunitat moltes persones s’han
vist impossibilitades d’accedir-hi a causa de l’elevat cost
d’aquests en el mercat lliure.

Per palAliar aquesta problemàtica, diverses administracions
han posat en funcionament projectes de construcció d’habitatges
de protecció pública que són adjudicats a persones que
compleixen els requisits establerts per les administracions.

No obstant l’anterior, posteriorment a l’adjudicació es donen
casos en què aquests habitatges no són ocupats pels
adjudicataris i bé es mantenen deshabitats, el que constitueix un
greu frau a tota la societat.

Per tot 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 promoure la normativa necessària que faci possible
perseguir el frau en l’ús dels habitatges de protecció pública
adjudicats i que contempli la possibilitat de reversió en cas que
els habitatges no siguin emprats com a domicili habitual de
l’adjudicatari.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El maltractament, objectivament com a tal, és un acte
intolerable, ignominiós i degradant que mereix l’absolut rebuig
per part de la societat, així com la ferma imposició als
maltractadors de les sancions oportunes dins els marc legal
aplicable, però, a més, la ja injustificable situació de
maltractament pot dir-se que és encara més greu i condemnable
quan aquests actes es realitzen envers persones especialment
indefenses i fràgils com són les persones majors.

Per les característiques específiques dels maltractats -en
molts casos persones majors amb mobilitat limitada o amb
disfuncions mentals- i pels contexts on es produeixen aquests
maltractaments -en ocasions els autors són familiars propers o
el major es troba aïllat socialment i està arraconat a casa seva-
es desconeixen les xifres reals d’aquests casos. Segons afirmen
els especialistes en la matèria “cinc de cada sis episodis no
afloren” i no es donen a conèixer.

Els maltractaments poden ser per abús físic, psicològic,
financer o per desplegar una conducta negligent o de vulneració
dels drets de les persones majors.

Atès que la detecció i la intervenció s’han de plantejar des
d’un punt de vista multidisciplinar i han d’incloure serveis
socials i sanitaris, de l’administració de justícia, etc., caldria
enfocar aquesta problemàtica des de la transversalitat de les
polítiques de les conselleries més directament implicades, ja que
la decisió d’intervenir ha de venir inspirada en una sèrie
d’aspectes físics, socials, ètics i legals.

Per això, és necessària l’elaboració de protocols per
aprofundir en la detecció i la intervenció en cas de
maltractaments a persones majors i, per això, potenciar la
creació i l’actuació de comissions transversals que abordin
l’estudi de la situació actual per tal de detectar les deficiències
que hi hagi, i impulsar aquests protocols i aquestes actuacions
per garantir al màxim la seguretat i l’autonomia dels nostres
majors.

Per aquests motius, 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 encarregar la redacció dels corresponents protocols de
detecció i intervenció en casos de maltractaments de gent major
a les comissions transversals constituïdes a tal efecte per tal de
garantir la seguretat i l’autonomia de la gent major.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Any rere any el port de Sant Antoni de Portmany veu com
la seva activitat es va incrementant considerablement; aquesta
una dada, que comercialment s’ha de considerar positiva, també
té aspectes negatius.
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Dins un marc general de caos, a la temporada d’estiu molt
especialment, es vénen repetint i incrementant -tal com passa
amb l’activitat- les situacions amb un elevat grau de perillositat.
Aquesta perillositat ve provocada pel fet que en el mateix indret
coincideixen activitats tan diferents com la comercial,
l’esportiva, la turística i la lúdica.

La necessària convivència de totes aquestes activitats i el seu
progressiu increment són motius suficients perquè es produeixi
la intervenció de l’administració que en té les competències per
tal de garantir un correcte funcionament de l’esmentat port.

Per tot 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 intervenir en la reordenació dels usos i serveis del port
de Sant Antoni de Portmany per tal de garantir el seu correcte
funcionament i la millora de la seva seguretat.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Programa Oci 60, promogut pel Govern de les Illes
Balears, permet a les persones que han arribat a l’edat de
jubilació visitar amb condicions econòmiques favorables les
illes de l’arxipèlag, així com també la comunitat autònoma de
Galícia i recentment també la Comunitat Valenciana.

Creim que és positiu que els naturals de les nostres illes
puguin conèixer les diferents comunitats que formen l’Estat
espanyol, així com també que els treballadors d’arreu de l’Estat
que des dels anys 60 varen trobar a les nostres illes una terra
d’acollida puguin visitar les seves terres d’origen. 

És per això que 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 iniciar les accions oportunes per tal de signar convenis
de colAlaboració amb cada una de les comunitats autònomes
amb la finalitat que les persones jubilades residents a les Illes
Balears hi puguin viatjar mitjançant el Programa Oci60. 

Palma, a 14 de juliol del 2008.
La diputada:
Aina Rado i Ferrando.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6554/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a creació de l'Autoritat de defensa de la competència de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió d'Economia
(Mesa de 16 de juliol del 2008).

RGE núm. 6555/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a realització de polítiques incloents per aconseguir la inserció
dins el sistema educatiu de la població romaní de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 16 de juliol del 2008).

Palma, a 16 de juliol 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Exposició de motius

Atès que el nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
estableix en el seu article 32, apartat 20, que correspon al
Govern de les Illes Balears la defensa de la competència en
l’àmbit autonòmic d’acord amb la legislació estatal i en els
termes establerts per les legislacions estatal i europea.

Atès que la Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de
les competències de l’Estat i les comunitats autònomes en
matèria de defensa de a competència, estableix el marc legal en
defensa de la competència entre l’Estat i les comunitats
autònomes.

Atès que la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la
competència, estableix les últimes disposicions legals de l’Estat
en aquesta matèria.

Atès, així mateix, que s’ha produït una reforma del marc
comunitari en defensa de la competència que es concreta en el
Reglament CE/139/2004 del Consell, de 20 de gener de 2004,
sobre el control de les concentracions entre empreses i sobre la
modernització de la lluita contra les conductes restrictives a la
competència, i en el Reglament CE 1/2003 del Consell, de 16 de
desembre de 2002, relatiu a l’aplicació de les normes sobre
competència (articles 81 i 82 del Tractat de la Comunitat
Europea).
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Atès que la defensa de la competència és bàsica per al
funcionament de l’economia de mercat i per al mercat obert.

Atès que la defensa de la competència constitueix un dels
punts bàsics de la política econòmica en l’actualitat i que
constitueix, així mateix, una reivindicació des dels sectors
econòmics de les Illes Balears.

Atès que sense una defensa eficaç de la competència no es
pot parlar veritablement d’un mercat obert i en igualtat de
condicions.

El Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
les Illes Balears a la creació de l’autoritat de defensa de la
competència de les Illes Balears.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Exposició de motius

Atès que el poble romaní té unes característiques culturals
molt marcades i molt especials que, al llarg de la història, l’ha
distingit clarament entre els diferents pobles i que avui dia,
arreu de la Unió Europea, es troba plenament reconeguda una
identitat romaní diferenciada.

Atès que el poble romaní, per les seves característiques
culturals, presenta dificultats per a la integració en molts àmbits,
especialment en l’àmbit educatiu.

Atès que el Congrés, celebrat a BrusselAles, de la Federació
Internacional del Poble Romaní al novembre de 2006 va establir
l’àmbit de l’educació com a l’àmbit prioritari per avançar en
l’assoliment de la igualtat d’oportunitats per a la població
romaní arreu d’Europa.

Atesa la necessitat de desenvolupar eines per a la integració
sociolaboral de la població romaní i per a la igualtat
d’oportunitats dels seus membres des de les institucions
d’autogovern de les Illes Balears.

Atès que l’educació constitueix una de les claus fonamentals
per a la igualtat d’oportunitats per al poble romaní, així com per
al reconeixement de la seva especificitat cultural.

El Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern de
les Illes Balears a realitzar un pla de polítiques incloents orientat
a la població romaní de les nostres illes per aconseguir una
millor inserció dins el sistema educatiu.

Palma, a 14 de juliol del 2008.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

A)
A la pregunta RGE núm. 3567/08, presentada per l'Hble.

Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a pacients
derivats des dels hospitals de l'ib-salut a la sanitat privada.
(BOPIB núm. 38 de 25 d'abril de 2008).

Quants de pacients han estat derivats des dels hospitals de
l'ib-salut a la sanitat privada? Indicau-ne el motiu, el nombre
i l'especialitat per hospitals.

Any 2007

Hospitals Proves
diagnòstiques

Hospitalitzac. Intervencions
quirúrgiques

Altres

Son Dureta 780 817 18 145

Son Llàtzer 682 391 -- 15

Manacor 648 38 -- 7

Inca 775 21 -- --

Gesma 87 -- -- --

Can Misses 505 254 744 0

Mateu Orfila -- -- 1 143

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 3907/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a camins rurals.
(BOPIB núm. 40 de 9 de maig de 2008).

Té previst el Govern de les Illes Balears concedir ajudes als
ajuntaments per a la millora de camins rurals? A quina
conselleria i quan es convocaran les ajudes?
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1. Està previst en el PDR 2007-2013 una mesura destinada
a la millora dels camins rurals.

2. A la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
3. La convocatòria es realitzarà el primer trimestre del 2009.

Palma, 18 de juny de 2008.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 4035/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions quirúrgiques realitzades a la Creu Roja. (BOPIB
núm. 41 de 16 de maig de 2008).

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques mensuals
realitzades a la Creu Roja de pacients derivats de l'ib-salut des
de gener de 2007 fins el dia de la remissió de la resposta?
Indicau la xifra mensual i especialitats.

Any 2007

ACV CGD URO OFT

Gener 46 28 -- --

Febrer 42 16 5 --

Març 54 15 -- --

Abril 41 19 1 --

Maig 54 27 -- --

Juny 36 14 -- --

Juliol -- -- -- --

Agost -- -- -- --

Setembre 24 -- -- --

Octubre 56 -- -- --

Novembre 63 3 3 --

Desembre 42 -- -- --

Any 2008

ACV CGD URO OFT

Gener 62 -- -- --

Febrer 63 -- 1 --

Març 36 -- 1 6

Abril 42 -- -- 1

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4036/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions quirúrgiques realitzades a la Creu Roja (II).
(BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques derivades
de l'ib-salut a l'Hospital de la Creu Roja? Indicau la xifra
mensual i per hospitals que han derivat les intervencions des
de gener de 2007 fins el dia de la remissió de la resposta.

Any 2007

ACV CGD URO OFT

Gener 46 28 -- --

Febrer 42 16 5 --

Març 54 15 -- --

Abril 41 19 1 --

Maig 54 27 -- --

Juny 36 14 -- --

Juliol -- -- -- --

Agost -- -- -- --

Setembre 24 -- -- --

Octubre 56 -- -- --

Novembre 63 3 3 --

Desembre 42 -- -- --

Any 2008

ACV CGD URO OFT

Gener 62 -- -- --

Febrer 63 -- 1 --

Març 36 -- 1 6

Abril 42 -- -- 1

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 4037/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions quirúrgiques mensuals realitzades a l'Hospital
Verge de la Salut. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

Quin és el nombre d' intervencions quirúrgiques mensuals
realitzades a l'Hospital Verge de la Salut des de gener de
2007? Indicau les especialitats.
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Servei Gener Febre Març Abri Mai Juny

C. General i digestiu 101 107 98 90 94 92

C. MaxilAlofacial 23 33 25 16 32 27

C. Plàstica 95 136 112 93 123 87

C. General i digestiu 68 54 48 59 52 50

Oftalmologia Cup 157 13 176 104 152 147

Urologia Cup 20 18 12 13 19 15

Oftalmologia 53 55 50 52 78 56

Traumatologia 26 23 17 18 28 27

Servei Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

C. General i digestiu 92 0 92 30 88 44

C. MaxilAlofacial 12 0 12 16 24 29

C. Plàstica 97 0 42 95 97 60

C. General i digestiu 76 0 57 67 45 40

Oftalmologia Cup 153 0 155 185 139 105

Urologia Cup 0 0 17 20 15 12

Oftalmologia 42 0 17 26 38 22

Traumatologia 19 0 27 28 28 18

Palma, 1 de juliol de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4038/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
monitors de rehabilitació en salut mental actualment
contractats. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

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

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4039/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions quirúrgiques suspeses. (BOPIB núm. 41 de 16 de
maig de 2008).

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques suspeses
amb motiu de les vagues convocades pel Sindicat Mèdic?
Indicau-ne les dades, els hospitals i les especialitats afectades.

Any
2008

HSD HSLL H
Man

HIn H
MOr

HCM Ges
ma

3.03 27 20 7 9 12 16 --

4.03 17 20 5 11 6 20 --

12.03 -- -- -- -- 12 9 --

22.04 7 24 17 8 16 6 6

23.04 11 14 10 14 16 13 11

24.04 14 26 6 16 17 10 3

25.04 -- -- -- -- 14 6 --

28.04 -- -- -- -- 6 8 --

6.05 -- -- -- -- -- 4 --

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 4040/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
intervencions programades els dia de vaga. (BOPIB núm. 41
de 16 de maig de 2008).

Quin era el nombre d'intervencions programades els dies
de vaga de metges? Indicau-ne les dates, els hospitals i
l'especialitat afectada.

Any
2008

HSD HSLL H
Man

HIn H
MOr

HCM Ges
ma

3.03 40 22 30 12 30 16 17

4.03 25 22 14 12 13 50 18

12.03 -- -- -- -- 12 9 --

22.04 30 32 24 10 16 26 23

23.04 30 22 15 14 17 19 23

24.04 36 36 18 19 26 11 14

28.04 -- -- -- -- 17 14 --

6.05 -- -- -- -- -- 23 --

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 4041/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes amb especialista suspeses per la vaga de metges.
(BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

Quin és el nombre de consultes amb especialista suspeses
per les vagues de metges convocades a la comunitat autònoma
de les Illes Balears? Indicau-ne les dates, els hospitals i
l'especialitat.
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Any
2008

HSD HSLL H
Man

HIn H
MOr

HCM Ges
ma

3.03 749 1.344 168 326 223 429 0

4.03 749 1.344 183 284 163 380 0

12.03 -- -- -- -- 290 409 --

22.04 180 615 339 247 202 205 17

23.04 371 701 264 261 203 377 13

24.04 391 620 267 294 207 154 3

25.04 -- -- -- -- 62 112 --

28.04 -- -- -- -- 249 167 --

6.05 -- -- -- -- -- 251 --

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 4044/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes amb especialista programades durant la vaga de
metges. (BOPIB núm. 41 de 16 de maig de 2008).

Quin és el nombre de consultes amb especialista
programades durant les vagues de metges convocades
recentment a la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Indicau-ne la data, hospitals i especialitat.

Any
2008

HSD HSLL H
Man

HIn H
MOr

HCM Ges
ma

3.03 2.185 1,466 780 341 449 676 157

4.03 2.185 1.466 944 321 418 768 127

12.03 -- -- -- -- 521 806 --

22.04 2.200 1.240 1.096 371 452 480 60

23.04 1.450 1.135 1.096 514 485 852 24

24.04 1.477 1.210 1.083 515 475 592 25

25.04 -- -- -- -- 277 745 --

28.04 -- -- -- -- 512 840 --

6.05 -- -- -- -- -- 832 --

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 4659/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a revisió de
nomenament. (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de 2008).

Té intenció el Govern de les Illes Balears de revisar el
nomenament del Sr. Vallori com a cap de secció de l'Hospital
d'Inca?

El Sr. Vallori ja no ocupa, a l'actualitat, la prefectura de
servei a l'Hospital Comarcal d'Inca.

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 4660/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de servei
mèdic. (BOPIB núm. 44 de 6 de juny de 2008).

Places de cap de servei mèdic creades pel contracte
programa 2006-2007 als hospitals de l'ib-salut a Menorca i
Eivissa, ja sigui per plaça de nova creació o les de promoció
d'un adjunt o cap de secció.

Les places de cap de servei mèdic creades als hospitals de
Menorca i Eivissa són:

Àrea de Menorca: El 29 de maig de 2006 es crearen les places
de cap de servei lliure designació de: pediatria, medicina
interna, anatomia patològica i urologia.

Àrea d'Eivissa (illa d'Eivissa): El 28 de setembre de 2006 es va
crear una plaça de cap de servei de lliure designació de farmàcia
hospitalària. El 9 de març de 2007 es va crear una plaça de cap
de servei de lliure designació d'obstetrícia-ginecologia.

Palma, 19 de juny de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 4703/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XVII). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Quin objectiu pretenia el Sr. Conseller quan va modificar
els estatuts de la Fundació perquè una junta de patrons, amb
onze membres de nou conselleries, es vegi reduïda des d'aquest
moment, per una de tres membres d'una sola conselleria?

La modificació dels estatuts preveu que el patronat pugui
tenir entre tres i onze membres, en el procés d'aplicació dels
nous estatuts s'han iniciat els tràmits per a la seva ampliació i en
la qual figuren diverses conselleries del Govern.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 4704/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XVIII). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Per què entén el Sr. Conseller de Presidència que no va
sortir a oferta pública la plaça de cap tècnic d'administració
011, ni la d'auxiliar de direcció 014, a la convocatòria per a
personal fix de 15 de novembre de 2007, quan sí figuraven a la
del 21 de setembre de 2007?

Perquè arran de la modificació de les bases i del retard que
suposava en la resolució del procediment de selecció es va
considerar més adient que les places de nova creació, així com
les més recents, es contractessin com a interines i treure a
concurs les places que tenien els contractes interins superiors a
18 mesos.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 4705/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XIX). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Tenint en compte el que estableix l'acord de Consell de
Govern de 23 de febrer de 2007, considera el Sr. Conseller que
el certificat emès pel Sr. Director General de la Funció
Pública a la convocatòria per a personal fix de 15 de
novembre és conforme al que disposa aquest article?

No entro a valorar les actuacions realitzades des de la
Direcció General de la Funció Pública, en qualsevol cas he de
considerar com a correctes les actuacions realitzades.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 4706/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XX). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Com valora el Sr. Conseller que una treballadora finalitzi
el seu contracte el 8 d'octubre de 2007, sigui tornada a
contractar amb una millora substancial de salari el 30
d'octubre de 2007 i no es va presentar a la convocatòria per a
personal fix de 15 de novembre de 2007 i a la convocatòria per
a personal fix de 21 de setembre de 2007, que es va anulAlar,
es va presentar a distintes places?

És fals que aquesta treballadora amb nova contractació
tingui una millora salarial. Si bé és cert que al seu contracte
inicial s'estipulava una quantitat inferior durant el darrer any de
contractació va consolidar un salari superior a l'actual contracte.

Pel que fa a la presentació o no d'aquesta treballadora a les
convocatòries, és una opció personal.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 4707/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XXI). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Afectarà tots els treballadors de la Fundació el que disposa
el darrer paràgraf de l'apartat 6 de l'annex de la convocatòria
per a personal fix de 15 de novembre de 2007?

Tal com s'estipula en el darrer paràgraf de l'apartat 6 de la
convocatòria, que diu: "un cop finalitzat el procés de selecció,
les persones que ocupin els llocs de feina convocats i que no
hagin superat les proves de selecció veuran extingida la seva
relació laboral amb la Fundació, una vegada s'incorporin els
seleccionats". Per tant, afecta únicament els treballadors amb els
contractes interins de més antiguitat que ocupen les places
convocades.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 4708/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XXII). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Quan pensa el Sr. Conseller de Presidència que s'adoptarà
la resolució que posi fi a la convocatòria per a personal fix de
15 de novembre de 2007, la proposta de la qual fou signada
per la presidenta del tribunal?

La contractació de les persones que han superat el procés de
selecció va ser el passat dia 6 de juny.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 4710/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XXIV). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).
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Per a l'execució de les proves escrites de la convocatòria
per a personal fix de 15 de novembre de 2007, es constitueix el
tribunal tan sols amb dos membres del jurat, la presidenta i un
vocal, cap d'ells funcionari. Considera el Sr. Conseller que el
tribunal queda constituït legalment?

El tribunal es va reunir prèviament per acordar la data dels
exàmens. Hi assisteixen per vetllar pel correcte
desenvolupament de la prova dos membres del tribunal i dos
funcionaris de la CAIB com a assistents-colAlaboradors, un dels
quals és a més a més membre suplent del tribunal. Els dies dels
exàmens es fa una acta referent al desenvolupament de
l'exercici.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 4711/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XXV). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

Quan el Sr. Conseller de Presidència informa a la seva
compareixença a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, de 21 de maig de 2008, "quan els meus serveis
jurídics em diuen que té per què aplicar-se, nosaltres deim que
sí s'ha d'aplicar, perquè això dóna més garanties al ciutadà
que es vol atracar a l'administració pública i es vol atracar
amb més garanties i per això ho aplicam". És la decisió del
conseller, transmesa als responsables de la Fundació, que
havien de materialitzar la convocatòria que l'acord de Consell
de Govern de 23 de febrer de 2007 sigui aplicat en la seva
totalitat o de manera parcial?

La contractació de personal de la Fundació s'ha de realitzar
respectant els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i
el que es pretenia era que la convocatòria s'ajustés a aquest
acord de Consell de Govern, de 23 de febrer, en la mesura que
suposi una millora de l'aplicació dels principis abans
assenyalats.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 4712/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XXVI). (BOPIB núm. 44 de 6 de
juny de 2008).

La convocatòria per a personal fix de 15 de novembre de
2007, estableix en el darrer paràgraf de l'apartat 6 de l'annex,
el cessament del personal interí per la incorporació del
personal fix. Com es materialitzaran aquestes substitucions?
Primer seran substituïdes els més recents, o pel contrari els
més antics?

Els interins més antics que ocupin les places convocades.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 4713/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XXVII). (BOPIB núm. 44 de 6
de juny de 2008).

Quan pensa el Sr. Conseller de Presidència que es traurà
a oferta pública la plaça de cap tècnic d'administració 011 i la
d'auxiliar de direcció 014, després d'haver-la llevat de la
convocatòria per a personal fix de 15 de novembre de 2007,
quan figuraven a la del 21 de setembre de 2007?

L'oferta pública d'aquestes places s'haurà de treure a
convocatòria dins el termini adequat per tal d'evitar que la
contractació interina superi els terminis recomanats pels serveis
jurídics com a durada màxima d'interinatge.

Palma, 27 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 4824/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Club
Voleibol Ciutadella Femení. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny de
2008).

Quin import té previst abonar la Conselleria de
Presidència al Club Voleibol Ciutadella Femení per a la
temporada 2007-2008? Especificau-ne el centre de cost, el
programa i el subconcepte.

Cap.

Palma, 1 de juliol de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 4825/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a quantitat
compromesa al Menorca Bàsquet. (BOPIB núm. 45 de 13 de
juny de 2008).

A quina partida pressupostària de la Conselleria de
Presidència s'ha consignat la quantitat compromesa al
Menorca Bàsquet per a la temporada 2007-2008? Especificai-
ne el centre de cost, el programa i el subconcepte.
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A cap.

Palma, 1 de juliol de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 4826/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a import a
abonar al Menorca Bàsquet. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny de
2008).

Quin import té previst abonar la Conselleria de
Presidència al Menorca Bàsquet per a la temporada 2007-
2008? Especificau-ne el centre de cost, el programa i el
subconcepte.

Cap.

Palma, 1 de juliol de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 4873/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a cessament
delegats a Menorca. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny de 2008).

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 de
2007 fins a la data d'avui?

Em remet a la resposta donada ja en escrit RGE núm.
4255/07, de 23 de gener, per recordar-li que a la relació de llocs
de treball d'alts càrrecs que obra a la Direcció General de
Funció Pública no existeix cap lloc vinculat a la figura de
delegat o representant del Govern a l'illa de Menorca.

Marratxí, 25 de juny de 2008.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
AB)

A les preguntes RGE núm. 4876 i 4877/08, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a deute
del Govern amb el Consell de Menorca (I i II). (BOPIB núm.
45 de 13 de juny de 2008).

Quin és el deute que tenia el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca en data d'1 de juliol de
2007? Quin és el deute que té el Govern de les Illes Balears
amb el Consell Insular de Menorca en data de contestació
d'aquesta pregunta?

No se sap quin és exactament el deute a una data concreta de
l'any. Ho podem saber el 31 de desembre de cada any. Això és
per causa de les diferents fases comptables de la tramitació
administrativa de cada pagament.

No se sap quin és exactament el deute a una data concreta de
l'any. Ho podem saber el 31 de desembre de cada any. Això és
per causa de les diferents fases comptables de la tramitació
administrativa de cada pagament.

Palma, 4 de juliol de 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 4878/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a deute del
Govern amb el Consell de Menorca (III). (BOPIB núm. 45 de
13 de juny de 2008).

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

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 4882/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Menorca (I). (BOPIB núm. 45 de 13 de
juny de 2008).

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 la disposició transitòria novena del nou Estatut en
matèria de recerca, desenvolupament i innovació a l'illa de
Menorca?

Com actuació directa a l'illa de Menorca, la proposta de
conveni preveu la instalAlació d'una incubadora d'empreses de
base tecnològica a Menorca (1.120.000 euros). Així mateix s'hi
inclouen dues propostes: Museu de la Ciència de les Illes
Balears, una estructura en xarxa estesa a tot el territori
(22.420.000 euros) i l'Institut Balear de Recerca i Estudis
Avançats (2.260.000 euros) que, lògicament també preveurà
actuacions a l'illa de Menorca. Finalment, la proposta també
incorpora un projecte per a la introducció de l'hidrogen per a la
propulsió de vehicles a les Illes Balears (3.500.000 euros), el
qual no es pot assignar una referència territorial i l'impuls d'un
Centre Tecnològic d'Aviació (10.000.000 euros) d'actuació a tot
el territori i que no s'ha especificat.

Palma, 3 de juliol de 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 4887/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a participació
CCII inversions Estatut d'Autonomia. (BOPIB núm. 45 de 13
de juny de 2008).
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De quina manera els consells insulars participaran en
l'assignació de projectes i pressuposts als que s'han de destinar
les inversions estatals anuals pactades en el si de la reforma de
l'Estatut?

D'acord amb l'apartat primer de la disposició transitòria
novena de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, mentre les
Corts Generals, en aplicació del que preveu la disposició
addicional sisena, no aprovin la modificació del règim especial
de les Illes Balears (Llei 39/1988, de 29 de juliol) i, en tot cas en
un termini no superior a 7 anys, la inversió de l'Estat s'establirà
atenent la inversió mitjana per càpita realitzada a les comunitats
autònomes en règim comú.

Recordam que, en tot cas, seran inversions que farà l'Estat
i no diners que es transferiran a les arques de la caib. La
possible participació dels consells insulars en l'assignació de
projectes s'ha de fer d'acord amb un procés de negociació que
prevegi l'acció de govern en el seu conjunt.

Palma, 3 de juliol de 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 4888/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a
desenvolupament de la Llei de dependència a Menorca.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny de 2008).

Quines actuacions porta a terme el Govern en relació amb
el desenvolupament de la Llei de dependència a l'illa de
Menorca?

1. S'ha incorporat al Consell de Menorca, a la Fundació
d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia
personal.

2. S'han contractat valoradors i tècnic per a l'elaboració del
Programa d'atenció individual.

3. S'ha constituït l'òrgan tècnic de valoració, que és
l'encarregat d'assignació de nivells i graus.

4. S'han realitzat les primeres assignacions de prestacions
tècniques durant l'any 2007.

5. S'ha realitzat el curs de formació en matèria de
dependència, que homologa als tècnics.

6. S'ha finançat amb 1.800.000 euros al Consell de Menorca
per a la construcció de la Residència de Santa Rita.

7. S'ha pactat amb el Consell de Menorca, les futures
inversions per a persones amb dependència.

8. S'ha publicat una resolució que ofereix el finançament de
les places ocupades per persones dependents, per centre de dia
i residència municipal.

9. S'ha dotat amb pressupost el Conveni sociosanitari per a
l'any 2008.

Palma, 26 de juny de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AG)

A les preguntes RGE núm. 4898 i 4899/08, presentades per
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relatives a
revisió del Pla d'atenció sociosanitària a Menorca (I i II).
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny de 2008).

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? Què a el Govern quant a aquesta qüestió?

Pel que fa al finançament, comuniquem, com ja es va fer el
mes de febrer d'aquest any, que a finals de l'any 2007 s'inicià el
procés de revisió del Pla d'atenció sociosanitària mitjançant
l'aportació de 10.000 euros per part de la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració i de 12.000 euros per part de la
Conselleria de Salut i Consum. Aquestes aportacions
complementen l'aportació tècnica i econòmica del Consell de
Menorca.

A dia d'avui ja s'ha lliurat per part del Consell de Menorca
el document del Pla d'atenció sociosanitària de Menorca, a la
Conselleria de Salut i Consum i a la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració. La previsió és poder tancar el procés
dins aquest any. Es segueixen tenint reunions amb el Consell de
Menorca per part de les dues conselleries.

Palma, 23 de juny de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 4990/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Miquel F. Mayans i Serra, relativa a
desenvolupament de la Llei de dependència a Formentera.
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny de 2008).

Quines actuacions porta a terme el Govern balear en
relació al desenvolupament de la Llei de dependència a l'illa
de Formentera?

1. S'ha incorporat al Consell de Formentera, a la Fundació
d'Atenció a la Dependència i Promoció de l'Autonomia
personal.

2. S'ha incorporat al Consell de Formentera al Consorci
Sociosanitari d'Eivissa i Formentera.

3. S'ha contractat a valoradors i tècnics per a l'elaboració del
Programa d'atenció individual.

4. S'ha constituït l'Òrgan Tècnic de Valoració, que és
l'encarregat d'assignació de nivells i graus.

5. S'ha realitzat el curs de formació en matèria de
dependència, que homologa als tècnics.

6. S'ha publicat el concurs per a la construcció del centre de
dia per a persones dependents de Formentera, dirigit a tres
colAlectius diferenciats:

-Persones amb discapacitat intelAlectual.
-Persones majors.
-Salut mental.
El concurs està en via de resolució i adjudicació. Prèviament

s'havia modificat el disseny arquitectònic per adaptar-lo a les
necessitats.
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Palma, 26 de juny de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AI)

A la pregunta RGE núm. 4892/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a mesures
política d'habitatge. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny de 2008).

Quins mecanismes ha establert o pensa establir la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques per a la
participació del Consell Insular i els ajuntaments de Menorca
en la formació i desenvolupament posterior del Pla Estratègic
de l'Habitatge i en les mesures relatives a polítiques
d'habitatges ja adoptades?

La Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques ha adoptat
diverses mesures per tal de considerar la participació del
Consell Insular i els ajuntaments de Menorca en la formació i
desenvolupament posterior del Pla Estratègic de l'Habitatge i en
les mesures relatives a polítiques d'habitatge.

El 14 de maig de 2008 es va signar el protocol general entre
la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Consell Insular
de Menorca per a la tramitació i gestió de les ajudes públiques
per a l'accés i rehabilitació d'habitatges a l'àmbit territorial dels
municipis de l'illa. Cal tenir en compte que, a pesar de què el
Consell Insular de Menorca no té competències en matèria
d'habitatge hi ha un interès per ambdues d'establir els termes de
cooperació amb la finalitat de millorar el coneixement i difusió
de les ajudes existents per a l'accés a l'habitatge i en agilitar la
tramitació i desenvolupament de les actuacions de rehabilitació
en general i en particular, de les que s'executin en les àrees de
rehabilitació declarada pel Govern de les Illes Balears.

A més, la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques té en
vigor diversos acords:

- Es va signar el 27 d'octubre de 2007 un acord de finançament
per a la implantació i manteniment de finestretes úniques
d'habitatge situades en els municipis de: Palma, Inca, Maó,
Ciutadella, Eivissa i Formentera, per tal d'afavorir l'accés dels
ciutadans a l'habitatge, mitjançant la informació i el suport a la
gestió d'actuacions protegides, així com per la prevenció del
frau en aquestes matèries, incloent en el seu cas, la constitució,
millora i manteniment de registres públics de demandants.

- Durant el present any s'han declarat 6 àrees de rehabilitació
integral:

El dia 22 de febrer de 2008 es va declarar pel Consell de
Govern la declaració d'Àrea de Rehabilitació Integral la resta de
municipis de Menorca: Sant Lluís i Ciutadella, publicant-se la
corresponent publicació en el BOE de 15 de març de 2008.

En l'actualitat tots els municipis de l'illa de Menorca tenen
declaració d'ARI, ja que Ferreries i Migjorn tenien declaració
ARI anterior.

El municipi de Migjorn va ser declarat ARI pel Consell de
Govern el dia 15 de juliol de 2000. I el municipi de Ferreries va
ser declarat ARI dia 4 d'octubre de 2002.

 

Palma, 2 de juliol de 2008.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AJ)

A la pregunta RGE núm. 4900/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a beques
estudiants de Menorca. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny de
2008).

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

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

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

Per altra part, al marge de les ajudes que la Conselleria
d'Educació i Cultura gestionen i que convoca el Ministeri
d'Educació, Política Social i Esports anualment, la Conselleria
ha creat un programa de reutilització de llibres, amb una
inversió de 3 milions d'euros, que beneficiarà els alumnes dels
centres adherits al programa, amb 70 euros de primer a quart i
al marge de la línia de beques per a llibres per a alleugerir les
necessitats  econòmiques.

Palma, 3 de juliol de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AK)

A les preguntes RGE núm. 5174/08 i 5175/08, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relatives
a desplaçament de membres del Govern a Madrid (I i II).
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny de 2008).

Quina és la relació de membres i alts càrrecs del Govern
que es van desplaçar a Madrid dia 12 de juny del 20078 i per
quin motiu? Quin n'ha estat el cost, desglossat per conceptes?
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S'adjunta la relació del pla de viatge i els passatgers, reservat
des de Presidència.

Així mateix es varen desplaçar a Madrid: 

• El conseller de Presidència, tal com ja es va contestar a la
pregunta escrita  núm. 5177/08, data d'entrada al Parlament
de la resposta: dia 27 de juny del 2008.

• El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. La seva
agenda fou: a les 9, participació amb el president a un
"desayuno informativo" organitzat per Europa Press; a les
13 hores, participació a la Comissió d'Economia i Hisenda
del Ministeri i tornada a Palma a les 19 hores. El cost fou de
524,60 euros.

• La consellera d'Educació i Cultura, Sra. Bàrbara Galmés i
Chicón, va assistir a la Sectorial d'Educació, així com a una
reunió de treball dels premis Formentor que es duran a
terme aquest proper mes d'agost. I aprofitant l'agenda i
l'avinentesa, dia 12 de juny va assistir amb altres membres
del Govern a la participació del president de les Illes Balears
als coneguts Desayunos informativos d'Europa Press. Per
tant, els dies 11 i 12 de juny, la consellera ja tenia previst
viatjar a Madrid per motius de feina. Per això, l'assistència
als Desayunos informativos d'Europa Press no van suposar
cap despesa a la conselleria.

• Per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca es
desplaçaren a Madrid, dia 12 de juny, la consellera i el
secretari general, amb motiu d'una reunió amb la ministra al
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Així
mateix, aprofitaren per assistir a la conferència organitzada
per l'agència de notícies Europa Press que impartí el
president. El cost del desplaçament fou de 1.365,14 euros.

Palma, 10 de juliol de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

El pla de viatge i els passatgers a què fa referència la
resposta, queden dipositats al Registre General de l'Oficialia
Major del Parlament, a disposició dels Hbles. Srs.  Diputats i
Diputades.

Ordre de Publicació
AL)

A la pregunta RGE núm. 5177/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller de Presidència. (BOPIB
núm. 46 de 20 de juny de 2008).

Quina va ser l'agenda del conseller de Presidència en el
seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny de 2008?

El conseller de Presidència es va desplaçar a Madrid el
passat dia 11 de juny per assistir, a les 19.30 hores, a la
conferència "Tecnologías: Modernización de las AAPP y
sostenibilidad, la experiencia de un President", convidat per
Microsoft España a l'hotel Villa Real de Madrid. 

L'endemà dia 12 de juny, el conseller va acompanyar el
President Francesc Antich a l'esmorzar d'Europa Press.
Poteriorment a les 13 hores va assistir a la reunió de la Comissió
Mixta d'Economia i Hisenda entre l'Estat i la comunitat
autònoma de les Illes Balears en el Ministeri d'Economia i

Hisenda. A les 16.50 el conseller Moragues va tornar cap a
Mallorca.

Palma, 26 de juny de 2008.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 5179/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid de la consellera d'Educació i Cultura.
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny de 2008).

Quina va ser l'agenda de la consellera d'Educació i Cultura
en el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny de 2008?

A primera hora del matí vaig assistir, amb altres membres
del Govern, a la participació del President de les Illes Balears
als coneguts "Desayunos informativos" d'Europa Press.

Palma, 23 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 5253/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a millora de
xarxa d'equipaments culturals a Menorca. (BOPIB núm. 46 de
20 de juny de 2008).

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

El Govern de les Illes Balears, a través de la seva Direcció
General de Cultura, gestiona actualment dos centres
emblemàtics a l'illa de Menorca, com són el Museu de Menorca
i la Biblioteca Pública i Arxiu Històric de Maó, ambdós de
titularitat estatal. Per tant, la Conselleria d'Educació i Cultura
colAlaborarà amb el Consell Insular de Menorca i amb la resta
d'institucions i entitats públiques i/o privades, titulars i/o
gestores d'equipaments culturals, segones les demandes
culturals i les disponibilitats pressupostàries per a la seva
millora.

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

Palma, 3 de juliol de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.



1452 BOPIB núm. 48 -  18 de juliol del 2008

Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 5262/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a R+D+I al
sector turístic a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny de
2008).

Quines iniciatives en matèria de recerca, desenvolupament
i innovació (R+D+I) pensa promoure o portar a terme el
Govern en el sector turístic a l'illa de Menorca?

La construcció i posada en funcionament d'una estació de
recerca al recinte la fortalesa de La Mola a Maó és una
iniciativa que serà una realitat enguany o a la primeria de l'any
2009 (devers 500.000 euros).

 
Així mateix, la continuació a través de la Fundació IBIT, en

colAlaboració amb ASHOME dels treballs que feren possible la
construcció de la plataforma virtual de reserves en destinació
AVANTHOTEL constitueix una iniciativa de primer ordre i es
concretarà amb una central de reserves de lloguers d'automòbils
i finalment amb un nou producte VISIT MENORCA 2.0
(56.570 euros), esperam la resposta d'ASHOME per a la
realització d'un seminari INTO (Innovació en Turisme), sobre
sistemes de radiofreqüència aplicada per a la seguretat dels
infants en llocs turístics.

Treballam amb la CAEB per a la creació de 4 mòduls
d'incubació d'empreses de base tecnològica a Maó i en la
consolidació de tres punts de xarxa d'antenes tecnològiques
(PIME, ITEB i Cambra de Comerç) per promoure l'estímul a la
creació d'empreses de base tecnològica, la presentació de
projectes R+D+I per a empreses i la situació de promotors
tecnològics a empreses turístiques (dos promotors
s'incorporaren a 2 empreses de Menorca).

Suara elaboram els diagnòstics tecnològics de 27 empreses
i 2 centres tecnològics de Menorca que es completaran amb la
revisió per un comitè d'experts i seran publicats abans d'acabar
el 2008.

Palma, 3 de juliol de 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 5265/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nous centres
educatius a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny de 2008).

Quins nous centres educatius té previst construir el Govern
de les Illes Balears a l'illa de Menorca durant els propers 2
anys?

La Conselleria d'Educació i Cultura el passat dilluns 2 de
febrer va presentar públicament el Pla d'infraestructures 2008-
2009 i pel que fa a l'illa de Menorca és el següent.

Actualment a l'illa de Menorca s'estan executant al municipi
de Ferreries una reforma-ampliació del CP Castell de Santa
Àgueda i a Es Mercadal una reforma-ampliació al camp
d'aprenentatge Far de Cavalleria.

Per a l'any 2008 està prevista l'ampliació del centre IES
Josep Maria Quadrado de Ciutadella i l'ampliació 6+12 al CP
Mateu Fontroig de Maó.

L'any 2009 a Menorca es preveuen tres projectes nous: CP
Sant Lluís 6+12; el Conservatori de Maó i el CP Maó (Sa
Graduada) 6+12. I també l'ampliació de l'IES Cap de Llevant i
rehabilitació de l'IES Pasqual Calvó de Maó.

Palma, 25 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 5269/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a nous centres
educatius a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny de 2008).

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

El passat mes de març es va aprovar l'acord de la distribució
de places públiques d'escoletes de nova creació entre les
diferents illes, entre la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, el Consell
de Menorca, el Consell d'Eivissa i el Consell de Formentera.

En aquest acord es preveu una primera disposició de les
places entre les diferents illes de les 2.000 places que per a
aquesta legislatura i a l'illa de Menorca li corresponen 312
places.

Palma, 26 de juny de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 5270/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a cost transport
escolar batxillerat a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny
de 2008).

Quin ha estat el cost per a l'administració de la comunitat
autònoma del transport escolar a Batxillerat en el curs 2006-
2007 i 2007-2008 a l'illa de Menorca?

La Conselleria d'Educació i Cultura no ha fet front a cap
despesa derivada del transport escolar d'alumnes de Batxillerat
en el curs 2006-2007 i 2007-2008, per dues raons molt senzilles:
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1. Perquè el transport escolar en els centres públics és un
servei que ofereix l'administració a l'alumnat l'ensenyament
obligatori i d'educació especial.

2. Els estudis de Batxillerat formen part del nivell educatiu
post-obligatori i per tant, no tenen adscrit un servei d'aquestes
característiques.

En casos excepcionals, tal i com es contempla a l'Ordre del
conseller d'Educació i Cultura, de 21 de juliol de 2005, l'alumne
d'educació post-obligatòria es pot beneficiar d'aquest servei.
Però, sigui com sigui, no suposa un cost addicional per a
l'administració autonòmica. 

Palma, 3 de juliol de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 5271/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a cost transport
escolar Formació Professional a Menorca. (BOPIB núm. 46 de
20 de juny de 2008).

Quin ha estat el cost per a l'administració de la comunitat
autònoma del transport escolar a Formació Professional en el
curs 2006-2007 i 2007-2008 a l'illa de Menorca?

La Conselleria d'Educació i Cultura no ha fet front a cap
despesa derivada del transport escolar d'alumnes de Formació
Professional en el curs 2006-2007 i 2007-2008, per dues raons
molt senzilles:

1. Perquè el transport escolar en els centres públics és un
servei que ofereix l'administració a l'alumnat l'ensenyament
obligatori i d'educació especial.

2. Els estudis de Batxillerat formen part del nivell educatiu
post-obligatori i per tant, no tenen adscrit un servei d'aquestes
característiques.

En casos excepcionals, tal i com es contempla a l'Ordre del
conseller d'Educació i Cultura, de 21 de juliol de 2005, l'alumne
d'educació post-obligatòria es pot beneficiar d'aquest servei.
Però, sigui com sigui, no suposa un cost addicional per a
l'administració autonòmica. 

Palma, 3 de juliol de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 5273/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a personal de
la Delegació de Menorca de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 46 de
20 de juny de 2008).

Quina és la relació de personal que presta els seus serveis
a la Delegació de Menorca de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, amb indicació de la seva retribució?

Càrrec Nom Salari brut
anual (euros)

Delegat Daniel Bagur Martínez 53.089,92

Editor Carles Marqués Casasnovas 41.678,10 

Editor José Santos Torres 41.678,10

Documentalista Mireia Buxó Nicolau 23.981,44 

Coordinador Exp. Josep M Gomila Fàbregues 31.975,26

Aux adm. Catalina Sastre Florit 17.641,52

Santa Ponça, 26 de juny de 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 5278/08, presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny de 2008).

Quina va ser l'agenda del conseller d'Economia, Hisenda
i Innovació en el seu desplaçament a Madrid dia 12 de juny de
2008?

L'agenda del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació a
Madrid el 12 de juny de 2008 fou:
• A les 9 hores participació amb el President de la comunitat

a un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press.
• A les 13 hores participació a la Comissió Mixta d'Economia

i Hisenda a la seu del Ministeri.
• Tornada a Palma a les 19 hores.

Palma, 3 de juliol de 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Encàrrec a la Comissió no permanent de Drets Humans

s'un informe sobre "Els drets dels menors davant les noves
tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i
propostes de futur".

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6280/08,
presentat pels grups parlamentaris Popular, Socialista, BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, Unió Mallorquina i Mixt, i,
conformement amb l'establert a l'article 42.2 del reglament de
la Cambra, acorda d'encarregar a la Comissió no permanent de
Drets Humans la realització d'un informe que tengui per objecte
i denominació "Els drets dels menors davant les noves
tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i
propostes de futur", d'acord amb el pla de treball que elaborarà
la mateixa comissió que, si ho considera adient, nomenarà una
ponència en el seu si per tal de facilitar la feina
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Modificació de la Relació de llocs de feina (RPT) del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de juliol del 2008, acorda la modificació de la Relació de
llocs de feina següent:

Modificació de la Relació de llocs de feina (RPT)del
Parlament de les Illes Balears

1. Atès que mitjançant l'escrit RGE núm. 5340/08, presentat pel
senador Sr. Joan Huguet i Rotger, se solAlicita la creació d'una
nova plaça de personal eventual adscrit al seu servei i
l'assignació d'un despatx per al seu ús.

2. Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió de dia 2 de juliol
del 2008, acordà encomanar al lletrat oficial major i al cap del
Gabinet de Presidència l'estudi i la formulació de les propostes
pertinents quant a modificació de la plantilla orgànica i de la
relació de llocs de feina, i l'espai disponibles per al despatx
solAlicitat, respectivament.

3. Atès l'establert a l'article 55.10 de l'Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, on es disposa que correspon al
lletrat oficial major elevar a l'aprovació de la Mesa qualsevol
projecte i modificació de la relació de llocs de feina.

4. Atès l'establert a l'article 55.11 de l'Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, en el qual es disposa que
qualsevol incidència que suposi augment o disminució de les
despeses previstes al capítol I del pressupost del Parlament de
les Illes Balears, requereix l'autorització prèvia de la Mesa.

És per tot això que la Mesa del Parlament, en sessió de dia
16 de juliol del 2008, atesa la proposta del lletrat oficial major
de la Cambra, acorda la modificació de la RPT i de la plantilla
orgànica del Parlament de les Illes Balears, en el sentit de:

A. Crear una plaça més de personal eventual adscrit al servei de
l'altre senador elegit en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb adscripció a l'actual
senador Sr. Joan Huguet i Rotger.

B. Dotar pressupostàriament la plaça anterior, mitjançant el
sistema que determini la Intervenció, en aquest cas per
incorporació de part del romanent de tresoreria de l'exercici
del 2007.

C. Que la categoria professional i les retribucions de la plaça
seran les que determini la Mesa, assimilant-les al grup, al
nivell i a la categoria administrativa del cos de funcionaris
del grup C.

Palma, a 16 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 47, de 4 de juliol del
2008.

- 4. Informacions. Apartat C), pàg. 1426. Punt 2.
On diu: 2. El cessament de l'anterior com a uixer major del
Parlament de les Illes Balears, ...
Hi ha de dir: 2. El cessament de l'anterior com a uixer del
Parlament de les Illes Balears, ...
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