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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny del
2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 4013/08, relativa a creació de les escales d'arxius,
museus. biblioteques i documentació en els cossos d'ajudant
facultatiu i d'auxiliar facultatiu de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a introduir les escales d'arxius, museus, biblioteques i
documentació en el cos d'ajudants facultatius i en el cos
d'auxiliars facultatius de la Llei 2/2007, de 16 de març, de
cossos i escales de l'Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 11 de juny del 2008.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

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 11 de juny del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2487/08, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a desenvolupament sostenible del medi rural
(IV). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3901/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunions amb el cos consolar de Balears.
(BOPIB núm. 40 de 9 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 11 de juny del
2008, debaté la Pregunta RGE núm. 3903/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obertura de seus consolars. (BOPIB núm. 40
de 9 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
4795/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll i Canyelles, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb Imagenio.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del
2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
4796/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a emissions d'IB3.
(BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
4797/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i
Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingressos
publicitaris. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
4798/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a comercialització de la
Forta. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
4803/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a paper de la TDT. (BOPIB núm.
45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de juny del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del
2008).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 6763/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a previsions i dotació de la policia turística, a tramitar
pel procediment d'urgència. (Mesa de 30 de juliol del 2008).

RGE núm. 6764/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig,
d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública, a tramitar pel procediment
d'urgència. (Mesa de 30 de juliol del 2008).

RGE núm. 6765/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rendibilitat dels comerços de les Illes Balears, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 30 de juliol del
2008).
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Palma, a 30 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre previsions i dotació de la policia turística.

Interessats a conèixer quines són les previsions i la dotació
de la policia turística, el Grup Parlamentari Popular interpelAla
la consellera d'Interior en relació amb aquest extrem.

Palma, a 15 de juliol del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions
urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública .

Interessats a conèixer quines actuacions portarà a terme la
Conselleria d'Habitatge per aplicar la Llei 5/2008, de 14 de
maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el conseller d'Habitatge en relació amb aquest
extrem.

Palma, a 15 de juliol del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre previsions i dotació de la policia turística.

Atesa la crisi econòmica que patim en general a tot l'Estat i
en particular a les Illes Balears, i interessats a conèixer les
actuacions de la Conselleria de Comerç i Indústria, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Comerç i
Indústria en relació amb les actuacions que pensa dur a terme
per millorar la rendibilitat dels comerços de les Illes Balears.

Palma, a 15 de juliol del 2008.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6772/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
preses per la Conselleria de Medi Ambient en relació amb la
denúncia de GADMA relativa a la destrucció de torrents.
(Mesa de 30 de juliol del 2008).

RGE núm. 6773/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tasca de
les persones encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita
i Es Trenc. (Mesa de 30 de juliol del 2008).

RGE núm. 6774/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
composició del tribunal que seleccionarà les persones
encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita i Es Trenc.
(Mesa de 30 de juliol del 2008).

RGE núm. 6775/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació de les persones encarregades de vigilar les
platges de Sa Ràpita i Es Trenc. (Mesa de 30 de juliol del
2008).

Palma, a 30 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures ha pres la Conselleria de Medi Ambient
després de la denúncia de GADMA relativa a la destrucció dels
torrents i en concret del torrent de l'Almedrà de Lloseta?

Palma, a 22 de juliol del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la tasca de les set persones encarregades de la
vigilància de les platges de Sa Ràpita i Es Trenc? Relacionau
totes i cadascuna de les tasques i funcions que els pertoca
desenvolupar.
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Palma, a 22 de juliol del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui va formar part del tribunal que seleccionà les set
persones encarregades de la vigilància de les platges de Sa
Ràpita i Es Trenc? Indicau-ne el nom i els cognoms, el càrrec
que exerceixen i el motiu de la seva incorporació del tribunal.

Palma, a 22 de juliol del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin tipus de contractació tenen les set persones
encarregades de la vigilància de les platges de Sa Ràpita i Es
Trenc?

Palma, a 22 de juliol del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6770/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació amb la situació del transport
aeri a les Illes Balears. (Mesa de 30 de juliol del 2008).

RGE núm. 6784/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes de formació per a persones sordes. (Mesa
de 30 de juliol del 2008).

Palma, a 30 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Els ciutadans de les Illes Balears depenem de forma molt
substancial de les comunicacions aèries tant pel que fa a la
nostra mobilitat com pel que suposa el mercat aeri per al turisme
i l’economia balear. Així mateix hem aconseguit ser pioners en
aconseguir ser seu o nucli de comunicació de les principals
companyies aèries nacionals, com ara Spanair, Air Europa, o
internacionals, com ara Air Berlín.

Tot plegat ha suposat la creació de llocs de treball i les
millores constants de les nostres comunicacions amb la
península i els principals destins turístics. A l’actualitat estam
assistint a una crisi de mercat aeri que s’està concretant en
acomiadaments en massa, reduccions de freqüències i
tancaments o reduccions de bases aèries que són summament
preocupants per a la nostra economia.

Per tot això és urgent que es prenguin mesures per part dels
governs competents i que s’atenguin les reivindicacions que
reiteradament s’han aprovat per unanimitat en aquest parlament,
i que en aquest moment són urgents per a les Illes Balears, atès
el greu risc que patim. El fet insular, reconegut en el mateix
Estatut d’Autonomia com a circumstància a compensar per
l’Estat, representa més que mai la necessitat d’una protecció
específica amb mesures concretes com les que, a títol orientatiu,
proposam en aquesta iniciativa.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig a la
inactivitat que les administracions públiques estan mantenint
davant la crisi del mercat aeri actual.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
competents a declarar de servei públic les principals connexions
de les illes menors amb la península, sobretot en temporada
baixa, la qual cosa, a part de garantir les comunicacions,
suposaria el manteniment d’un important nombre de llocs de
feina; a la vegada el Parlament de les Illes Balears insta les
institucions competents a crear una comissió d’estudi per tal
que, en cas de ser necessari, s’ampliï l’esmentada declaració a
l’illa de Mallorca.

3. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
competents a establir la cogestió aeroportuària com a sistema
eficaç per poder prendre decisions des de les Illes Balears que
minimitzin els costs de les companyies aèries i permetin
l’atracció de companyies anomenades de low cost i el
manteniment de connexions amb els destins turístics.
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4. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
competents perquè, amb urgència, es rebaixin les taxes
aeroportuàries dels aeroports de les Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears insta les institucions
competents a establir les mesures laborals, fiscals i
econòmiques que minimitzin la crisi del sector aeri.

Palma, a 18 de juliol del 2008.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Les persones sordes han de superar una sèrie important de
barreres dins el món de la comunicació en tots els àmbits de la
societat, barreres invisibles per a tots aquells que no tenim cap
discapacitat auditiva.

Tant en el si de les Nacions Unides com al nostre país
podríem dir que la legislació protegeix el dret de les persones
sordes a gaudir de les mateixes condicions de dignitat i accés a
l’ensenyament i a la comunicació que la resta de ciutadans.
Durant molt de temps la societat ha tingut com a referència un
model universal d’ésser humà a l’hora de projectar la idea de
dignitat. I a partir d’aquest model, i no sense dificultats, s’ha
intentat reconèixer i valorar les diferències mitjançant el
principi anomenat “diferenciació positiva”. Ha de ser
precisament el reconeixement de les diferències el factor que ha
de minimitzar els efectes negatius que aquestes poden produir
per al desenvolupament d’una vida digna.

La discapacitat auditiva, igual que altres discapacitats, ha
estat tractada de diverses maneres al llarg de la història, i és a
partir dels anys setanta del segle XX quan s’afronta la qüestió
de manera decidida. Es reconeix el dret a la igualtat
d’oportunitats i s’engeguen mesures per a l’accessibilitat en la
comunicació. És així que la Resolució 48/96, de 20 de desembre
del 1996, de la Nacions Unides, en el seu article 5, apartat 7, es
refereix a l’ús de la llengua de signes en l’educació dels nens i
les nenes sords, així com dins de les seves famílies i entorn.
També preveu el servei d’intèrpret de la llengua de signes per
facilitar la comunicació entre persones sordes i no sordes.

Pel que fa a la nostra comunitat autònoma de les Illes
Balears, on existeix un colAlectiu important de persones amb
dificultats auditives de diversos nivells, sordeses mitjanes,
severes i pregones que constitueixen una població de prop de
10.000 persones, i amb una sensibilitat per part de les diverses
administracions que, fins a dia d’avui, han portat a terme
algunes actuacions adreçades, entre d’altres, al suport a les
escoles, comptant amb intèrprets de llengua de signes i suports
a la comunicació dins les aules en diferents centres repartits a
totes les Illes (actualment 7 centres), i en la formació del
professorat a través del Centre de Recursos i Professors de la
Conselleria d’Educació.

Ara bé, es constata una mancança formativa a diversos
nivells per a una millor adaptació de les persones sordes dins el
món laboral i dins el món educatiu. Per posar-ne un exemple,
una de les figures bàsiques per poder anar una passa més enllà:
l’educador sord. Aquesta figura, de la qual ja hi ha precedents
a altres comunitats, encara no s’ha introduït a les Illes Balears.

En base als antecedents exposats, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears a crear en el
si de la conselleria, amb la colAlaboració de les associacions
existents a les Illes Balears d’atenció a la població amb
discapacitat auditiva, un grup de treball o comissió per tal
d’avaluar les necessitats formatives d’aquest colAlectiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, d’acord amb
els resultats de la mateixa, a planificar els cursos de formació
adequats, enfocats a una millor integració de les persones sordes
dins el món laboral, fet que a la fi representarà una millor
integració dins la societat.

Palma, a 24 de juliol del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4047/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a nitrats a la
zona de Sant Climent (Maó). (BOPIB núm. 41 de 16 de maig
del 2008).

Com pensa afrontar la Conselleria de Medi Ambient el
problema dels nitrats a l'aigua potable de Sant Climent de
Maó?

Ajudant l'ajuntament a fer una d'osmosi per desnitrificar
l'aigua potable.

Palma, 12 de juny del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació
B)

A les preguntes RGE núm. 4463/08 i 4464/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
repoblació forestal (I i II). (BOPIB núm. 43 de 30 de maig del
2008).

Llocs i nombre d'arbres que s'han sembrat a cada una de
les nostres illes durant els anys 2007 i 2008.

Repoblacions 2006-2007 (2006 tardor, 2007 hivern)

FINCA Plantat
ha.

Núm.
plantes

Densitat
peus ha.

Illes Balears 198,74 99.918 503

Mallorca 108,34 44.218 408

Sa Duaia 47,33 13.422 965

Sa Duaia (mant.05-06) 7.380

Sa Font de sa Cala 4,80 3.493 728

S'Alqueria d'Albarca 37,33 9.658 259

Pocafarina 13,20 6.600 500

Sa Caieta 3,30 1.768 536

Randa-Albenya

Son Font 2,38 1.897 797

Eivissa-Formentera 43,90 26.340 600

Morna 31,90 19.140 1.200

Cap Berberia 12,00 7.200 600

Sant Antoni (mant.)

Els Alocs-Alfurí 43,00 26.560 1.220

S'Arangí 3,50 2.800 800

Repoblacions noves 2007-2008

FINCA TM Núm.
plantes

Super-
fície

Illes Balears 103.115 159,52

Mallorca 95.795 137,06

S'Alq. d'Albarca Artà 3.628 7,75

Es Bosc - Cala Tuent Escorca 2.068 4,81

Randa-Albenya 
(P. Home)

Llucmajor 7.627 6,21

Mina Gran Escorca 4.583 4,37

La Victòria Alcúdia 28.440 46,29

Son Roig Vell Calvià 3.078 11,01

Galatzó Calvià 8.516 18,49

Son Alemany Búger 11.583 7,80

Son Fadrí Campos 26.272 30,33

Eivissa-Formentera 6.214 19,46

Cap Berberia Formentera 6.214 19,46

Menorca 1.106 3,00

Els Alocs-Alfurí Ferreries 723 1,50

S'Arangí Mercadal 383 1,50

Palma, 19 de juny del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
C)

A les preguntes RGE núm. 4501/08 a 4507/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
depuradora de Formentera (I a VII). (BOPIB núm. 43 de 30 de
maig del 2008).

I. Llistat i relació valorada de les actuacions que ha fet el
Govern de les Illes Balears a la depuradora de Formentera.

II. Quin és l'estat actual del projecte de secament de fangs
a la depuradora de Formentera?

III. Quina és la capacitat de tractament de fangs de la
depuradora de Formentera?

IV. Quina serà la utilitat posterior dels fangs de la
depuradora de Formentera?

V. Quin és l'estat actual de les obres de millora de la
depuradora de Formentera?

VI. Quina serà la capacitat de tractament final després de
les obres de millora de la depuradora de Formentera?

VII. Quines són les línies millorades després de les obres de
reforma de la depuradora de Formentera?

I. Ampliació de l'EDAR: 3.254.308,93 euros + 345.067,94
euros.

Modificat ampliació EDAR: 570.000 euros.
Complementari ampliació EDAR: 512.820,27 euros.

II. El projecte està acabat i està en funcionament.

III. La capacitat de tractament de fangs de la depuradora de
Formentera és de 36 metres cúbics de fang/hora.

IV. Els fangs assecats de l'EDAR de Formentera són
conduïts al centre de transferència de Formentera.

V. Les obres de la depuradora de Formentera estan
acabades.

VI. La capacitat de tractament de fangs de la depuradora de
Formentera és de 36 metres cúbics de fang/hora.

VII. Les obres de remodelació de l'EDAR de Formentera
han augmentat tant la capacitat de tractament de l'aigua com
dels fangs. A més a més s'ha incorporat un tractament
d'eliminació de nutrients i un tractament físic i químic
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d'emergència per tal de donar compliment al Pla hidrològic de
les Illes Balears.

Palma, 23 de juny del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4661/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a places de
coordinador. (BOPIB núm. 44 de 6 de juny del 2008).

Places de coordinador adjudicades als hospitals d'Ib-salut
a Menorca i Eivissa l'any 2007, tant de coordinador d'un nou
servei com de serveis existents (coordinador quirúrgic, d'un
servei, coordinador quiròfans, coordinador qualitat...), amb
data d'adjudicació i nom de l'adjudicatari.

Places de coordinador adjudicades a Eivissa el 2007:
1. Coordinador de la Unitat d'hospitalització breu psiquiatria:
María Jesús Sanz Gimeno. 1/03/07.
2. Coordinador de la Unitat de salut mental i hospital de dia:
Lidia Novo Gueimonde. 1/03/07.

Places de coordinadors adjudicades a Menorca el 2007:
1. Coordinador d'oncologia: Juan Carulla Torrent. 1/04/07.
2. Coordinador d'urologia: Ramon Gibernau Capón. 1/05/07.
3. Coordinador de diagnòstic per imatge: Santos Miguel de la
Torre Alonso. 1/06/07.
4. Coordinador de cirurgia i ortopèdia traumatologia infantil:
Joaquín Coloma Bellver. 1/06/07.
5. Coordinadora de suport integral a malalties oncològiques:
Josefa Pérez Lianes. 1/07/07.
6. Coordinador de farmàcia de l'àrea de salut: Ignacio Blasco
Mascaró. 1/09/07.
7. Coordinador d'otorrinolaringologia: Alfonso García Piñeiro.
1/10/07.
8. Cap de la Unitat de qualitat: Fernando Alcaide Matas.
1/12/07.

Palma, 10 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 4662/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a cap de servei
mèdic. (BOPIB núm. 44 de 6 de juny del 2008).

Relació de places de cap de servei mèdic convocades per
concurs als hospitals de l'Ib-salut de Menorca i Eivissa l'any
2007, incloent els de promoció interna, especificant la data de
concurs i d'adjudicació i nom de l'adjudicatari.

Places de cap de servei mèdic convocades a Eivissa l'any
2007:

- Plaça de cap de servei de farmàcia. Data de la
convocatòria: 3 d'abril del 2007; data d'adjudicació: 15 de maig
del 2007; adjudicatari: Esperanza Estaún Díaz de Villegas.

Places de cap de servei mèdic convocades a Menorca l'any
2007:

- Plaça de cap de servei d'anatomia patològica. Data de
convocatòria: 21 de juny del 2007; data d'adjudicació: 13 de
juliol del 2007; adjudicatari: Josep M. Benet Batiste-Alentorn.

- Plaça de cap de servei d'urologia. Data de convocatòria: 17
de setembre del 2007; data d'adjudicació: 9 d'octubre del 2007;
adjudicatari: Miguel Gascón Mir.

Palma, 10 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 4661/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a canvi climàtic
a Menorca. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny del 2008).

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?

Des de la Direcció General de Canvi Climàtic s'està
impulsant i coordinant el Pla d'acció per a la lluita contra el
canvi climàtic a les Illes Balears. En el document estan
reflectides les mesures de reducció de gasos d'efecte hivernacle
que ha de dur a terme el Govern de les Illes Balears en el
període 2008-2012.

En total hi ha quasi un centenar de mesures que afecten els
principals sectors socioeconòmics, donant un pes molt
important a les mesures que ha de dur a terme l'Administració
pública.

Conscients de la importància i l'exemplaritat que ha de
demostrar el sector institucional, s'han fet durant el mes de juny
sis reunions amb els diferents municipis i consells insulars de
les Illes Balears per presentar aquest pla d'acció i per demanar
la seva implicació. La finalitat és fer extensiu el major nombre
de mesures possible.

Pel que fa als mecanismes de cooperació i colAlaboració amb
altres administracions, s'ha proposat la creació de la Xarxa de
Pobles pel Clima (mesura 7.5.1 del Pla d'acció). Neix amb la
finalitat d'impulsar el Pla d'acció a les entitats locals mitjançant
assessorament tècnic i l'intercanvi d'informació i experiències
de lluita contra el canvi climàtic.

Aquesta mesura concreta ha estat posada damunt la taula a
les reunions abans esmentades, una d'elles a l'illa de Menorca,
concretament a la seu del consell insular i amb la participació de
tots els municipis. La resposta general ha estat molt bona i ens
han encoratjat a posar en marxa la xarxa el més aviat possible
com a eina pràctica i dinàmica.
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Palma, 30 de juny del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 4912/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
consultes externes de l'Hospital General l'any 2008. (BOPIB
núm. 45 de 13 de juny del 2008).

Quina ha estat l'activitat de consultes externes a l'Hospital
General en el que portam de l'any 2008? Especificau-ho mes
a mes i per especialitat a la data de contestació de la pregunta.

Gener-maig 08 gener febrer març abril maig

Anestesiologia 34 40 38 44 29

Clínica dolor 252 160 145 157 173

Cardiologia 229 268 237 190 261

Estomatologia 101 263 172 209 200

Oftalmologia 265 302 228 232 260

Traumatologia 523 676 529 385 355

Urologia 179 199 116 236 153

Palma, 10 de juliol del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A les preguntes RGE núm. 4979/08 a 4981/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
centre de dia de Formentera (I a III). (BOPIB núm. 46 de 20 de
juny del 2008).

I. Quin és el motiu del retard en la construcció del centre
de dia de Formentera?

II. En quina situació es troba aquesta construcció?
III. Quan preveu la consellera d'Afers Socials que es

produeixi l'obertura del centre de dia de Formentera?

I. Relació d'esdeveniments que han suposat el retard en la
construcció del centre de dia de Formentera:

- En data 29 de novembre del 2006 es realitza una
modificació del Pla anual d'inversions, de manera que
1.923.994,00 euros del finançament previst per a Formentera es
dediquen al modificat de la residència Can Blai, a Santa Eulària
del Riu, restant 878.843,81 euros.

- L'expedient de contractació per a la construcció dels
centres de tractament especialitzats de Formentera va sortir a
concurs durant l'any 2006 per un import de 2.802.837,81 euros.
En data 11 de gener del 2007 va quedar desert.

- El setembre del 2007 la consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears,
juntament amb la consellera executiva de Política Social i
Sanitària del Consell Insular d'Eivissa, la gerent del Consorci,
el cap de secció de Serveis Tècnics del consell i els arquitectes

que varen realitzar el projecte, es reuneixen amb l'equip de
govern de Formentera i acorden encarregar als arquitectes
d'adequació i la modificació del projecte.

- El pressupost per a aquesta obra va ser aprovar per junta
rectora el 10 de desembre del 2007, pendent de l'informe dels
serveis tècnics del consell, de 5.303.408,64 euros.

- Una vegada corregides totes les mancances, el 27 d'abril
del 2008 la junta rectora va aprovar definitivament el projecte
amb un pressupost de 5.568.807,29 euros (preu total del
projecte, 6.541.976,44 euros).

- La Mesa de Contractació va adjudicar el contracte el dia 3
de juny del 2008 a l'empresa COPASA.

II. Actualment s'està preparant el contracte, ja que la Llei
TRLCAP (Texto refundido de la Ley de contratos de la
Administración Pública) preveu quinze dies per presentar la
garantia definitiva, i després començaran les obres.

III. Es preveu que es produeixi l'obertura del centre de dia de
Formentera a finals de l'any 2009 o a començaments del 2010.

Palma, 10 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 5176/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a
desplaçament a Madrid del conseller d'Esports i Joventut.
(BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

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

L'assistència al berenar informatiu que va fer Europa Press
a l'hotel Intercontinental el dia 12 de juny del 2008.

Palma, 11 de juliol del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 5246/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a previsió de
recaptació d'impostos per al 2008. (BOPIB núm. 46 de 20 de
juny del 2008).

Ha revisat el Govern de les Illes Balears les previsions per
recaptació de tributs per a l'any 2008, en relació a les
previsions pressupostàries inicials?

Les partides d'ingressos que apareixen al pressupost són
estimacions. Les estimacions no es revisen. La conselleria actua
en base a la liquidació real de la recaptació.

Palma, 9 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.
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Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 5247/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a recaptació
d'impostos (I). (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

Quina és la recaptació en concepte de l'impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
corresponent al primer quadrimestre de l'any 2008,
diferenciant la recaptació de drets liquidats en exercicis
tancats i drets liquidats de l'exercici corrent?

86.920.820,95 euros i 56.961.021,41 euros, respectivament.

3.176.099,16 euros i 1.027.876,02 euros, respectivament
(exercicis tancats).

Palma, 9 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 5248/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a recaptació
d'impostos (II). (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

Quina és la recaptació en concepte de l'impost sobre
successions i donacions corresponent al primer quadrimestre
de l'any 2008, diferenciant la recaptació de drets liquidats en
exercicis tancats i drets liquidats de l'exercici corrent?

1.601.150.840,37 euros i 5.034.710,51 euros (per exercicis
tancats), respectivament.

Palma, 9 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 5249/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a drets liquidats
per imposts (I). (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

Quin és l'import dels drets liquidats en concepte de l'impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
corresponent al primer quadrimestre de l'any 2008?

98.315.330,38 euros i 58.982.242,15 euros, respectivament.

Palma, 9 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 5250/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, relativa a drets liquidats
per imposts (II). (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del 2008).

Quin és l'import dels drets liquidats en concepte de l'impost
sobre successions i donacions corresponent al primer
quadrimestre de l'any 2008?

23.599.965,46 euros.

Palma, 9 de juliol del 2008.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 5257/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a catàleg de
zones humides protegides a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20
de juny del 2008).

Quins treballs està portant a terme la Conselleria de Medi
Ambient per completar el catàleg de zones humides protegides
a l'illa de Menorca?

S'està revisant el document tècnic de delimitació,
caracterització, classificació i inventari de les zones humides.

Palma, 1 de juliol del 2008.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 5260/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a oferta
turística cultural a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny
del 2008).

Quines previsions té el Govern de les Illes Balears per
millorar l'oferta turística cultural a l'illa de Menorca?

La promoció turística dels esdeveniments i les
manifestacions culturals és una competència que pertany a la
Conselleria de Turisme i que és gestionada a través de
l'INESTUR.

Com no podria ser d'altra manera, la Conselleria d'Educació
i Cultura està disposada a colAlaborar i conveniar entre les
diferents conselleries accions i projectes que permetin potenciar
l'oferta turística cultural de les nostres illes, i concretament a
l'illa de Menorca. I especialment amb la Conselleria de Turisme,
ja que tot el que es faci per millorar els equipaments culturals i
la projecció exterior de la nostra cultura fomentarà la imatge de
les Illes com a destí de turisme cultural.

Palma, 9 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 5266/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a noves
tecnologies al sector educatiu a Menorca. (BOPIB núm. 46 de
20 de juny del 2008).

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

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció
General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de
la Conselleria d'Educació i Cultura, ha elaborat un pla integral
de modernització tecnològica. Es tracta d'un estudi que analitza
les necessitats de la Conselleria d'Educació i Cultura i formula
un llistat de projectes per desenvolupar. El pla incorpora una
proposta metodològica per desenvolupar el conjunt de projectes.

Més concretament s'han detallat les línies generals del pla de
dotació d'equipaments informàtiques en propostes de models
per dotar els centres. La ràtio alumnes/ordinador, així com les
pissarres interactives per centre i altres mitjans. Segons la
possibilitat pressupostària es podrà optar per un model o l'altre.
Aquest pla haurà d'anar acompanyat del pla de cablejat de
centres, de formació del professorat i de dotació de coordinador
de TIC a tots els centres.

Pel que fa a Menorca, durant el segon trimestre del curs
2007-2008 s'han enviat les següents dotacions: CEPA
Ciutadella, 18 ordinadors portàtils; CP Inspector Comas Camps,
5 ordinadors sobretaula; CP Margalida Florit, 21 ordinadors de
sobretaula i 7 portàtils; IES Biel Martí, 1 ordinador portàtil; IES
Maria Àngels Cardona, 20 ordinadors sobretaula; IES Pasqual
Calbó Caldés, 1 ordinador sobretaula i 20 ordinadors portàtils.

Durant el primer trimestre del curs 2008-2009 als CP Joan
Benejam, CP Pere Casesnoves, CP Inspector Doctor Comas
Camps i CP Castell Santa Àgueda, se'ls dotarà d'equipament
complet per incorporar-se al projecte TIC. La dotació consta de
cablatge estructurat, servidor, aula de PC, ordinadors per a
secretaria i administració, portàtil, projector de vídeo, pissarra
digital interactiva i l'electrònica de xarxa necessària per garantir
la connectivitat de tots aquests components.

Per altra banda dins el primer trimestre del curs 2008-2009
es farà una reposició d'equipaments a centres que ja
desenvolupen el projecte TIC: CP Mare de Déu del Toro, CP Sa
Graduada de Maó, IES Cap de Llevant, IES Biel Martí; IES
Josep Miquel Guàrdia, CP Àngel Ruiz i Pablo (inclou reposició
de servidor), CP Mare de Déu de Gràcia (inclou reposició de
servidor) i IES Maria Àngels Cardona.

I també durant el primer trimestre del curs 2008-2009 hi ha
previstes altres dotacions d'equipament: EEI Sant Climent, 4
ordinadors sobretaula, 1 portàtil i 1 impressora làser; CEPA
Ciutadella, 1 carretó amb capacitat per a 18 portàtils; CEPA
Joan Mir i Mir, un carretó amb 15 ordinadors portàtils; CP
Fornells, 1 portàtil i 1 impressora làser; i CP Sant Lluís, 4
ordinadors sobretaula i 1 portàtil.

Palma, 10 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 5267/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a
abandonament dels estudis a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20
de juny del 2008).

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

L'abandonament escolar, tot i la gravetat que el fet suposa
per a la formació de l'alumnat, no té uns índexs alarmants a
Menorca.

De les dades de què disposam, i que són les que els centres
introdueixen en el GESTIB (programa informàtic de gestió que
inclou tots els centres públics i molts de concertats), tenim que,
dels devers 3.200 alumnes que cursen l'ESO a Menorca, el curs
06/07 van abandonar els estudis abans d'acabar el curs 29
alumnes (1 de 1r d'ESO, 8 de 2n d'ESO, 10 de 3r d'ESO i 10 de
4t d'ESO).

Les principals causes adduïdes per les famílies són la
incorporació al món laboral i l'abandonament voluntari amb
autorització familiar (quan és a mitjan curs i l'alumne/a ja ha
complert els 16 anys). Si no té els 16, s'actua a través del Servei
d'infància i Família, i són molts pocs els casos.

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura, en alguns casos
en colAlaboració amb el MEC, hem impulsat diversos plans de
millora de l'èxit escolar:
• PRA (Programa de reforç a l'aprenentatge), per a alumnes de

2n, 3r i 4t d'educació primària, destinat a prevenir i detectar
des dels inicis possibles dificultats d'aprenentatge. Es tracta
de suport fora de l'horari lectiu, però impartit en el mateix
centre.

• PROA, per a l'alumnat de 5è i 6è de primària i de 1r, 2n i 3r
d'ESO (educació secundària obligatòria). També fora de
l'horari lectiu.

• Programa de reforç de la lectura i l'escriptura, emmarcat en
el Pla de convivència i l'èxit escolar, per a alumnat de 3r i 4t
de primària que presenta retard en l'adquisició de les
habilitats lectores i l'escriptura. Es fa en horari lectiu com a
suport a l'aula i a l'alumnat.

• PQPI, programes de qualificació professional inicial, que
s'inicien el curs 08/09 i que, per primera vegada, permetran
que en casos excepcionals alumnes de 15 anys puguin optar
a la iniciació laboral i, a través d'aquests estudis, poder
assolir el títol de graduat/da en ESO.

• Suports als centres, amb més dotació de professorat i més
especialistes que permetin fer desdoblaments, detectar les
dificultats en el seu origen (la detecció i la intervenció
primerenca són factors essencials per a l'èxit escolar),
atenció a la diversitat (amb especial incidència en la
integració d'alumnat nouvingut i d'infants en risc d'exclusió
social), suports en petit grup...
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Palma, 9 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 5272/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a impuls de
l'esport base a Menorca. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del
2008).

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

En primer lloc cal destacar, una vegada més, que les
competències en esport base no corresponent pròpiament a la
Conselleria d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears.
Així i tot, aquestes són les actuacions que s'han duit a terme en
aquest sentit:
• Manteniment dels convenis amb el Consell de Menorca de

promoció del voleibol i rugbi, any 2007.
• Conveni de promoció amb el Consell de Menorca

d'atletisme divertit, ja vigent en el darrer trimestre del 2007.
• Incloure nous esports en el programa de finals balears

d'esport en edat escolar any 2008, que això implica el
desenvolupament primer de les finals insulars. Incloure
també en el programa de finals balears d'esport en edat
escolar els esports colAlectius que per diferents motius no hi
participaven.

• Per a l'any 2008 es modificarà el conveni de promoció de
rugbi i se substituirà pel de ciclisme.

Palma, 11 de juliol del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 5275/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a projecció
exterior de la cultura i la llengua. (BOPIB núm. 46 de 20 de
juny del 2008).

De quina manera pensa el Govern de les Illes Balears
fomentar la participació i el diàleg entre institucions, creadors,
entitats culturals i món econòmic de l'illa de Menorca per a la
projecció exterior de cultura i la llengua de les nostres illes?

La Conselleria d'Educació i Cultura treballa en la
presentació i creació d'un òrgan de debat, de participació i
consens entre el sector cultural i les institucions per tal de
fomentar la cultura de manera consensuada. Serà el Consell de
les Arts i de la Cultura. Es pretén implicar tots els sectors
vinculats a manifestacions culturals.

La participació també es materialitza en la signatura de
protocols i convenis de colAlaboració i en la producció
d'activitats concretes en matèria de cultura.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció
General de Cultura, dóna suport a la projecció exterior de la
cultura amb iniciatives concretes en els camps de les arts
plàstiques (exposicions), les arts escèniques (circuit teatral entre
illes), la música (circuit musical entre illes) i la literatura
(acords i colAlaboracions entre la conselleria i el Gremi d'Editors
de les Balears, amb Octubre-centre de cultura, València, el
Departament de Cultura de la Generalitat i la ILC per a la
promoció exterior de la literatura menorquina).

D'altra banda, i mitjançant el conveni subscrit amb la
Generalitat, els autors menorquins poden eventualment ser triats
per a la campanya "Tasta'm", que fomentarà les novetats
editorials als transports públics de Catalunya i les Balears dins
l'anomenat Pla de foment de la lectura.

Existeix així mateix el programa escolar "Viu la cultura", a
través del qual els alumnes de totes les illes tenen accés a les
diferents manifestacions culturals menorquines que s'hi pugui
programar i que hagin estat prèviament concertades.

Per altra banda, la projecció exterior de la cultura i la
llengua de les nostres illes és comesa, entre d'altres institucions,
de l'Institut Ramon Llull, que té com a finalitat la projecció
exterior de la llengua catalana i de la cultura pròpia i comuna de
les comunitats autònomes consorciades en totes les seves
modalitats, matèries, mitjans d'expressió, així com la seva
difusió i l'ensenyament fora del domini lingüístic, tenint en
compte totes les seves modalitats i varietats.

Per la seva part el COFUC continua colAlaborant en el
confinançament del Centre d'autoaprenentatge de llengua
catalana, el CAL Francesc de Borja Moll de Ciutadella i la
possible creació d'un CAL a Maó. També ha ofert cursos de
català a tots els municipis de Menorca i inclou l'illa de Menorca
en tots els seus projectes relacionats amb el material que
publica.

També des de l'Institut d'Estudis Baleàrics s'està fomentant,
promovent i promocionant la projecció exterior de la cultura i
la llengua catalanes mitjançant la difusió d'obres sobre temàtica
relativa a les Illes Balears, la difusió de la cultura de les Illes
Balears a través d'esdeveniments a distints indrets, la difusió de
les modalitats de la llengua catalana pròpies de les Illes,
promovent el coneixement del català estàndard i les formes
literàries, realitzant funcions d'assessorament al Govern balear
i als organismes de la comunitat autònoma, entre d'altres.

Palma, 10 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 5276/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a promoció de
creadors i artistes locals. (BOPIB núm. 46 de 20 de juny del
2008).

Quines actuacions està portant a terme el Govern per a la
promoció de creadors i artistes locals a l'illa de Menorca?
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La promoció de creadors i artistes locals a l'illa de residència
és una competència que pertany al consell insular respectiu, tota
vegada que el Govern s'ocupa de la projecció exterior de la
cultura en les seves diferents manifestacions: dóna suport a
través de convocatòries d'ajudes, de premis i de beques;
presència a l'exterior a festivals, fires i mostres artístiques;
mitjançant programes i projectes concrets, tal com foment de la
lectura, circuits teatrals i musicals, itinerància d'exposicions,
programa "Viu la cultura", programa de projecció exterior, Art
Jove, entre d'altres.

Palma, 9 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 5277/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a foment de la
indústria audiovisual i cinematogràfica. (BOPIB núm. 46 de 20
de juny del 2008).

Quines actuacions està portant a terme el Govern per tal de
fomentar la indústria audiovisual i cinematogràfica de l'illa de
Menorca?

El Govern de les Illes Balears, a través de la seva direcció
general de Cultura, està engegant la creació del Consorci
Audiovisual de les Illes Balears, un òrgan de caràcter
multidisciplinar que permetrà aglutinar nombroses iniciatives
existents en els camps de la música i el cinema de la nostra
comunitat autònoma.

Palma, 9 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 5492/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
consellera i/o alts càrrecs de la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

Visites de la consellera i/o alts càrrecs de la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració a Formentera en
aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Durant aquesta legislatura s'han realitzat cinc visites a
Formentera:

- Tres relacionades amb la construcció del futur centre de dia de
Formentera.
- Una relacionada amb la inauguració d'una exposició
fotogràfica de cooperació.
- Una relacionada amb el primer Conveni d'atenció a la població
immigrada.

Són múltiples les reunions mantingudes amb la conselleria
competent en temes d'afers socials a les illes d'Eivissa i de
Mallorca.

Palma, 14 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 5509/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de l'Institut per a la convivència i l'èxit
escolar a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Salvat error o omissió, des del nomenament del director de
l'Institut per a la convivència i l'èxit escolar el passat 11 de
febrer del 2008 no s'ha organitzat cap visita a l'illa de
Formentera. Està prevista, una vegada comenci el curs 2008-
2009, i amb la incorporació d'un docent per a la feina pròpia de
l'Institut de convivència i l'èxit escolar a Eivissa i Formentera,
una visita en el mes de setembre a les dues illes per tal de donar
a conèixer a la comunitat educativa els seus objectius i el seu
pla d'actuació.

Palma, 9 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 5510/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'Institut de les qualificacions professionals a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de l'Institut de les qualificacions
professionals a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

Salvat error o omissió, en aquesta legislatura i fins al dia
d'avui el director de l'Institut de les qualificacions professionals
de les Illes Balears no ha realitzat cap visita institucional a
Formentera.

Palma, 9 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 5511/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent del COFUC a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).
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Visites del gerent del COFUC a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

Salvat error o omissió, el dia 5 de febrer del 2008 la gerent
del COFUC, acompanyada de la cap de servei d'Ensenyament
i Dinamització Lingüística, va visitar el punt d'autoaprenentatge
de llengua catalana (PAL) de Formentera. A la reunió amb
l'assessora lingüística del PAL es varen tractar temes relacionats
amb el funcionament i propostes de millora.

Durant aquesta legislatura la gerent del COFUC inclourà
Formentera en la seva agenda de visites d'aquest tipus i sempre
que sigui necessari.

A més a més el COFUC inclou l'illa de Formentera en tots
els seus projectes relacionats amb el material que publica:
l'Escola de lectura, la campanya del Dia del llibre, el
subministrament de publicacions del COFUC a les biblioteques
escolars i municipals, etcètera.

Palma, 7 de juliol del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 5519/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites del
gerent de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de l'Oficina de Defensa dels Drets del
Menor a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

S'ha d'aclarir, en primer terme, que l'ODDM no té al seu cap
un gerent, sinó un director general nomenat pel Consell de
Govern de la comunitat autònoma, que té la condició d'alt càrrec
de l'Administració de la CAIB, assimilat a director general
(article 5 del Decret 16/1997, de 30 de gener).

L'ODDM, dins el limitat dels seus recursos, està prioritzant
les funcions que té encomanades. En aquest sentit la principal
funció externa que té atribuïda és la de supervisió de les
administracions públiques de la CAIB que prestin serveis als
menors dins el territori de les Illes Balears. S'està duent a terme
la tasca de supervisió de tots els centres de protecció i reforma,
públics i concertats, que existeixen a les Illes. S'ha aplicat el
criteri de triar els centres nombre d'infants interns als mateixos.

A hores d'ara no s'ha produït cap visita a Formentera, encara
que es té previst dins el darrer trimestre d'aquest any anar-hi per
poder visitar l'Oficina de víctimes del delicte (l'ODDM té acord
signat amb la Conselleria de Presidència mitjançant el qual
aquesta oficina és pont d'informació de l'ODDM) i debatre
sobre el territori, amb el seu personal, la problemàtica que
presenta la realitat dels menors a l'illa.

Palma, 14 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 5520/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
gerent de l'Institut Balear de la Dona a Formentera. (BOPIB
núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites de la gerent de l'Institut Balear de la Dona a
Formentera aquesta legislatura i agenda d'aquestes.

Un primer aclariment es refereix a la inexistència de la
figura de gerent de l'Institut Balear de la Dona. Qui assumeix la
gestió i la direcció de l'entitat és la direcció de l'Institut, amb
subjecció a les directrius i als acords emanats del consell rector
(del qual així mateix forma part el Consell de Formentera) i de
la seva presidència.

Durant aquesta legislatura la direcció de l'IBD no ha efectuat
cap visita a Formentera. Això no obstant es mantenen contactes
puntuals tant amb la consellera d'Afers Socials com amb la
vicepresidenta del Consell de Formentera en aquells assumptes
propis del seu àmbit competencial.

Palma, 14 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AD)

A les preguntes RGE núm. 5521/08 a 5524/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
visites dels gerents de l'Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears, de la Fundació d'ajuda a la reinserció de
les Illes Balears i del Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials d'Eivissa i Formentera a Formentera,
respectivament. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites del gerent de l'Agència de Cooperació Internacional
de les Illes Balears, de la gerent de la Fundació d'ajuda a la
reinserció de les Illes Balears i de la gerent del Consorci de
recursos sociosanitaris i assistencials d'Eivissa i Formentera
a Formentera.

A dia d'avui el gerent de l'ACIB, Sr. Antoni Esteva, no s'ha
desplaçat a l'illa de Formentera. No obstant això el vicepresident
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears,
Sr. Josep Ramon Balanzat, va anar-hi el dia 27 de març del
2008 per inaugurar l'exposició fotogràfica "Imatges de la
dignitat". Va aprofitar la visita per tenir una entrevista amb la
consellera de Cultura de Formentera, Sra. Sonia Cardona.

La gerent de la Fundació d'ajuda a la reinserció de les Illes
Balears, Sra. Magdalena Amengual, no ha realitzat cap visita,
aquesta legislatura, a l'illa de Formentera.

La gerent del Consorci de recursos sociosanitaris i
assistencials d'Eivissa i Formentera, Sra. Elva Alonso, s'ha
desplaçat a Formentera en el mes de setembre del 2007, i es
comunica pràcticament cada setmana amb la consellera
Margalida Font, a més de les reunions de la junta rectora, de la
qual la consellera és titular. 
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Per altra banda la gerent es desplaçarà a Formentera sempre
que sigui necessari.

Palma, 11 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 5522/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
gerent de la Fundació d'atenció i suport a la dependència a
Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Visites de la gerent de la Fundació d'atenció i suport a la
dependència a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

No hi ha hagut nomenament de gerent de la Fundació
d'atenció i suport a la dependència fins al dia 1 de juliol del
2008, i des d'aquesta data la Sra. Maria del Carme Font Morey
no ha realitzat, encara, cap visita a Formentera.

Palma, 15 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 5551/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera
(VIII). (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i per les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions, l'any 2007
a l'illa de Formentera, indicant la persona física o jurídica
objecte de la subvenció, l'import de la subvenció i la seva
finalitat.

Les úniques subvencions concedides a Formentera s'han
atorgat des de la Direcció General d'Atenció a la Dependència:

- Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 27 de
febrer del 2007, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajudes per
adquirir productes de primera necessitat per a l'any 2007
(Targeta Bàsica): 40 usuaris amb un total de 8.400 euros.

- Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 22 de
desembre del 2006, per la qual s'aprova la convocatòria de
prestacions públiques per fill/a a càrrec destinades a afavorir la
conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant la targeta
"Bonus d'infància" per a infants de 0 a 3 anys, corresponent a
l'exercici pressupostari de l'any 2007:

- Concedits: 35 usuaris amb un total d'11.700 euros.
- Denegats: 8 usuaris, amb un total de 2.500 euros.
- Desistits: 8 usuaris amb un total de 2.500 euros.

No n'hi ha hagut més des de les altres empreses públiques,
consorcis o fundacions.

Palma, 16 de juliol del 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE

núm. 6548/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de juliol del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6785/08,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra
i per la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acordà
que la proposició no de llei esmentada, presentada per aquest
grup parlamentari, relativa a execució de les autovies d'Eivissa
(BOPIB núm. 48, de 18 de juliol d'enguany), sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Escrit RGE núm. 6757/08, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud d'una reunió urgent de la Junta de
Portaveus per tal que acordi les compareixences de la
consellera de Comerç, Indústria i Energia, del conseller
d'Habitatge i Obres Públiques i de la Consellera d'Interior
davant el Ple de la Cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol del 2008, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de reunió urgent de la Junta de Portaveus per tal que
acordi les compareixences de la consellera de Comerç, Indústria
i Energia, del conseller d'Habitatge i Obres Públiques i de la
Consellera d'Interior davant el Ple de la Cambra, per tal
d'informar sobre les dades en relació a la rendibilitat dels
comerços de les Illes Balears, sobre l'aplicació de la Llei
d'habitatge recentment aprovada i sobre les previsions i la
dotació en relació amb la policia turística, respectivament. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 de la Cambra, acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 6760/08, presentat pel Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud d'una reunió urgent de la Junta de
Portaveus per tal que acordi les compareixences conjuntes del
conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori i de la
consellera de Treball i Formació davant el Ple de la Cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol del 2008, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de reunió urgent de la Junta de Portaveus per tal que
acordi les compareixences conjuntes del conseller de Mobilitat
i Ordenació del Territori i de la consellera de Treball i Formació
davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre la
repercussió de la crisi del sector aeri a les Illes Balears i les
actuacions que pensa dur a terme l'executiu per palAliar aquesta
situació.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 de la Cambra,  acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa.

B. Actualment hi ha una plaça vacant i dotada
pressupostàriament de personal eventual adscrit al servei del
Grup Parlamentari Mixt.

C. La portaveu del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 6294/08 de dia 8 de juliol del 2008,
solAlicita el nomenament de la Sra. Mercè Chumillas i
Heredia, com a personal eventual adscrita al servei del grup
esmentat.

 
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de

Personal del Parlament de les Illes Balears,  i d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 16 de juliol del 2008,

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Mercè Chumillas i Heredia com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrita al

servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics
i administratius des del dia 16 de juliol del 2008.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

A la seu del Parlament, a 17 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que la Presidència per resolució de dia 4 de juliol del
2007, comunicada mitjançant l’escrit amb RGS núm. 2418/07,
de dia 6 de juliol del 2007,  en ús de les facultats previstes a
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,  aprovà
el nomenament del Sr. Ricardo Macho Juan com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat al grup C, nivell 23), adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular.

Atès l'escrit RGE núm. 6575/08, de dia 17 de juliol del
2008, mitjançant el qual la portaveu del Grup Parlamentari
Popular en solAlicita el cessament amb efectes econòmics i
administratius des de dia 18 de juliol del 2008.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. El cessament del  Sr. Ricardo Macho Juan com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(grup C, nivell 23)  adscrit al servei del Grup Parlamentari
Popular, amb efectes econòmics i administratius des de dia
18 de juliol del 2008.

2. Informar de la present resolució a la propera sessió de la
Mesa.

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

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
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davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

  
A la seu del Parlament, a 21 de juliol del 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa.

B. Actualment hi ha una plaça vacant i dotada
pressupostàriament de personal eventual adscrit al servei del
Grup Parlamentari Popular.

C. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 6756/08 de dia 25 de juliol del 2008,
solAlicita el nomenament de la Sra. Antònia Maria Estarellas
i Torrens, com a personal eventual adscrita al servei del grup
esmentat.

 
D’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 30 de

juliol del 2008, en ús de les facultats previstes a l’article 5 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, 

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Antònia Maria Estarellas i Torrens com a
personal eventual amb categoria administrativa de cap de
negociat (assimilada a funcionari del grup C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 1 d'agost del
2008.

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

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.

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

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de la interventora del Parlament de les Illes

Balears.

Resolució de Presidència

Atès que:
 
1. Al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm.

48, de dia 16 de juliol del 2004, es publicà la RPT del
Parlament de les Illes Balears, on, entre d'altres, figura la
plaça d’interventor/a del Parlament de les Illes Balears.

2. La plaça d’interventor/a està dotada pressupostàriament i
des de dia 20 de juliol es troba vacant, per jubilació forçosa
per compliment de l’edat màxima reglamentària de
l’anterior titular Sr. Josep Antoni Pujadas Porquer.  

3. En previsió de cobrir la baixa al servei actiu del funcionari
esmentat, la Mesa de la Cambra, en sessió de dia 11 de juny
del 2008, aprovà cobrir per concurs de mèrits la plaça
d’interventor/a del Parlament de les Illes Balears; i en
conseqüència aprovà també les bases de la convocatòria.

4. Al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm.
45, de 13 de juny del 2008, es publicaren les bases de la
convocatòria per cobrir la plaça d’interventor/a del
Parlament de les Illes Balears per concurs de mèrits.

5. La comissió tècnica de valoració constituïda per valorar el
procés relatiu al concurs de mèrits, reunida dia 8 de juliol
del 2008, va adjudicar amb caràcter provisional la plaça
d’interventor/a del Parlament de les Illes Balears a la Sra.
Maria Magdalena Matas i Martorell, un cop puntuats els
distints apartats del concurs de mèrits esmentat. 

6. Tot d’acord amb l’aprovat per la comissió tècnica de
valoració a la reunió de dia 8 de juliol del 2008,  i no
havent-hi reclamacions contra l’adjudicació provisional de
la plaça d’interventor/a en el termini establert a la base
vuitena de la convocatòria de referència, s’entengué elevada
a definitiva la proposta provisional d’adjudicació de la
plaça.  

7. Un cop aprovada a la sessió de la Mesa de dia 16 de juliol
del 2008, la proposta definitiva d’adjudicació de la plaça
d’interventor/a a favor de Maria Magdalena Matas i
Martorell; i, finalment, atès que l’anterior ha obtingut la
millor puntuació en el concurs de mèrits convocat (15,085
punts) i reuneix els requisits exigits a la base segona de la
convocatòria, per ser nomenada interventora del Parlament
de les Illes Balears.

         En ús de les facultats previstes als articles 15 i 55 de
l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes Balears, i
d’acord amb l’establert a les bases vuitena i novena de la
convocatòria,  

Resolc:

1. Nomenar la Sra. Maria Magdalena Matas i Martorell
funcionària de l’escala d’Intervenció de les Balears del cos
superior d’Administració de la CAIB, interventora del
Parlament de les Illes Balears, amb les atribucions pròpies
del càrrec.
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2. Que disposa d’un mes per prendre possessió de la plaça
d’interventora, a comptar des de la data de notificació de la
resolució en la qual consta el seu nomenament.

3. Que aquesta haurà de cessar en el lloc de feina que ocupa
actualment en el termini dels tres dies hàbils següents,
comptadors a partir del següent al de la publicació del
present nomenament al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears;  tot i fent constar que per causes justificades
de servei a l’administració d’origen, aquesta pot proposar a
la Mesa del Parlament que el cessament s’ajorni un mes.

4. Que els efectes econòmics i administratius del nomenament
seran els que es determinin a l’acta de presa de possessió de
la plaça d’interventora.

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

6. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data de notificació
de la present resolució, d’acord amb el que es disposa a la
Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, del règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.C i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l’endemà de la data de notificació de
la present resolució.

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