
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT 
de les

ILLES BALEARS
  D.L.M.558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  7 de novembre del 2008 VII legislatura Núm. 60  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

A) Resolucions derivades del Debat sobre l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. 1814

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

A) RGE núm. 9371/08, relativa a implantació del Servei de Radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa. 1820

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 4383/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar.
1821

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 9539/08, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a igualtat
d'oportunitats en l'administració autonòmica. 1821

B) RGE núm. 9533/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a problema de nitrats
a l'aigua potable de Menorca. 1821

C) RGE núm. 9536/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conflictes interns
a la Conselleria de Medi Ambient. 1821



1810 BOPIB núm. 60 -  7 de novembre del 2008

D) RGE núm. 9541/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a gestió de residus als
ports. 1821

E) RGE núm. 9542/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Turistec.
1822

F) RGE núm. 9531/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a ports de
les Illes Balears. 1822

G) RGE núm. 9537/08, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari.
1822

H) RGE núm. 9535/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures fiscals
per palAliar la crisi econòmica. 1822

I) RGE núm. 9538/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a construcció
del camp de golf de Son Baco. 1822

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

A) Diversos apartats de les Propostes de resolució RGE núm. 9558/08, del Grup Parlamentari Popular, relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. 1822

B) Diversos apartats de les Propostes de resolució RGE núm. 9561/08, del Grup Parlamentari Mixt (AIPF), relatives al debat sobre
l'orientació política general del Govern de les Illes Balears. 1823

1.3.3. MOCIONS

A) RGE núm. 9490/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges
de protecció pública. 1823

1.4. INFORMACIÓ

A) Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 9511/08 i 9534/08. 1823

B) Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 9540/08. 1823

C) Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 8263/08. 1823

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 8177/08, relativa a model de cogestió aeroportuària. 1824

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

A) RGE núm. 7692/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la solAlicitud de la cessió de les instalAlacions militars de Sa Coma
al Consell Insular d'Eivissa. 1824

B) RGE núm. 8522/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla específic d'inspecció per a establiments comercialitzats amb
règim de tot inclòs. 1824



BOPIB núm. 60 -  7 de novembre del 2008 1811

2.4. COMPAREIXENCES

A) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, sobre la situació per la qual ha passat aquests
dies la Conselleria de Turisme (RGE núm. 8584/08). 1824

2.5. INFORMACIÓ

A) Retirada del punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 7692/08. 1824

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

A) RGE núm. 9673/08, de rehabilitació i millora dels barris dels municipis de les Illes Balears. 1825

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 9709/08, del Grup Parlamentari Popular, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4383/08, relativa a mesures per tal
d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar. 1829

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 9677/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visitants
a les entitats culturals als centres gestionats pel Consorci del Museu Militar de Menorca. 1831

B) RGE núm. 9678/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres
que gestiona la Fundació Àrea de Creació Acústica. 1831

C) RGE núm. 9679/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
de la Fundació pública Balears per a la Música. 1832

D) RGE núm. 9680/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
escolars a l'Auditori del Conservatori de Música i Dansa. 1832

E) RGE núm. 9681/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concerts
familiars a l'Auditòrium de Palma. 1832

F) RGE núm. 9729/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a píndola
postcoital (I). 1832

G) RGE núm. 9730/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a píndola
postcoital (II). 1832

H) RGE núm. 9731/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a píndola
postcoital (III). 1832

I) RGE núm. 9732/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a píndola
postcoital (IV). 1832

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 9741/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a sinistralitat laboral
a les Pitiüses. 1833

B) RGE núm. 9744/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques de
responsabilitat social corporatives. 1833

C) RGE núm. 9745/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a fisioteràpia a
domicili. 1833



1812 BOPIB núm. 60 -  7 de novembre del 2008

D) RGE núm. 9746/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció
dels consumidors. 1833

E) RGE núm. 9747/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal
d'habitatge. 1834

F) RGE núm. 9748/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a incidència dels
plans de turisme social europeu a Eivissa i Formentera. 1834

G) RGE núm. 9749/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions de
l'Hble. Sr. Antoni Alorda en relació amb la política mediambiental del Govern. 1834

H) RGE núm. 9750/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vessament
de gasoil al Polígon de Son Castelló. 1834

I) RGE núm. 9751/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exigència del
català als professionals sanitaris. 1834

J) RGE núm. 9752/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desconnexions d'IB3 a les illes menors. 1834

K) RGE núm. 9753/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2009 en relació amb la situació econòmica actual. 1834

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9734/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte per a la
construcció d'una nova escola de persones adultes a Maó. 1835

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 9674/08, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a decret de la segona opinió mèdica al sistema sanitari públic.
1835

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 9675/08, del Grup Parlamentari Socialista relativa a boicot a empreses. 1835

B) RGE núm. 9676/08, del Grup Parlamentari Socialista relativa a rebuig als retalls de serveis públics. 1836

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la pregunta RGE núm. 5483/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a habitatges turístics de
vacances. 1836

B) A la pregunta RGE núm. 5484/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a places turístiques hoteleres
a Formentera. 1836

C) A la pregunta RGE núm. 7736/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a data de la represa
de les tasques de construcció del centre de salut de Sant Jordi a Eivissa. 1837

D) A la pregunta RGE núm. 7737/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a evolució de les
obres del centre de salut de Sant Jordi. 1837

E) A la pregunta RGE núm. 8000/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a inspecció d'establiments de
tot inclòs a Mallorca. 1837

F) A la pregunta RGE núm. 8001/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a segell d'establiments de tot
inclòs. 1837

G) A la pregunta RGE núm. 8002/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actes d'inspecció a
establiments de tot inclòs. 1837



BOPIB núm. 60 -  7 de novembre del 2008 1813

H) A la pregunta RGE núm. 8003/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actes d'inspecció a
establiments d'oferta complementària. 1838

3.17. INFORMACIÓ

A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 8263/08, i obertura del termini d'esmentes. 1838

B) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant ple RGE núm. 9653/08. 1838

4. INFORMACIONS

A) Anunci d'adjudicació d'un contracte de subministrament mitjançant procediment negociat. 1838

B) Anunci per a la licitació mitjançant procediment obert d'un contracte de servei de seguretat i vigilància als dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor, 11, i al carrer Palau Reial, 8, de Palma. 1839

C) Convocatòria per al proveïment de dues places d'uixers del cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter de
funcionaris interins per oposició de torn lliure. 1839

D) Admissió de l'escrit RGE núm. 9685/08, presentat pel diputat Hble. Sr. Bartomeu Vicens i Mir, mitjançant el qual manifesta la
voluntat d'incorporar-se al Grup Parlamentari Mixt, i dissolució del Grup Parlamentari Unió Mallorquina. 1844



1814 BOPIB núm. 60 -  7 de novembre del 2008

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.2. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies
21, 22 i 23 d'octubre del 2008, aprovà les Resolucions
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 5 de novembre del 2008
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Illes Balears a continuar les gestions per a la creació d’un
parador nacional a Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut a millorar les condicions dels trasllats dels pacients i els
seus familiars des de Menorca, Eivissa i Formentera a l'hospital
de referència, dels pacients de les Illes Balears que s'hagin de
desplaçar a la península per rebre atenció sanitària  i dels
pacients de Formentera que s'hagin de desplaçar a l'Hospital de
Can Misses.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el Pla d’usos de l’antic Hospital Verge del
Toro, aquest es prevegi com a espai de salut i serveis socials.

4. El Parlament de  les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per solucionar el
problema dels nitrats a les aigües potables de Menorca.

6. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'exigir immediatament el dret al descompte aeri i marítim
interilles i respecte la península per a tots els ciutadans residents
a la nostra comunitat autònoma.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ultimar el procés de negociació amb
l'Administració General de l'Estat per al traspàs de mitjans
personals i materials al servei de l'Administració de Justícia a
les Illes Balears en condicions d'adequada suficiència financera.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei que reguli el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com
a eina per enfortir els controls públics de les empreses, les
entitats, les fundacions i els consorcis dependents de
l'Administració de la Comunitat Autònoma.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implementar el nou Pla de màrqueting de la
Conselleria de Turisme, el qual es portarà a terme durant tota
aquesta legislatura.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar mesures tendents a afavorir l'ús del
transport públic per part de les persones discapacitades.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar accions per afavorir un model de
mobilitat sostenible.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar el sistema tarifari del transport
públic colAlectiu en carretera que faciliti l'accés als usuaris,
especialment els usuaris habituals. 

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar les possibilitats tècniques de soterrar el
tram viari que ha de creuar la ciutat de Manacor, completant la
línia ferroviària Manacor-Artà. 

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a unificar la cartografia de les diferents
administracions que actuen a les Illes Balears a través de les
Infraestructures de Dades Especials (IDEIB). 

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar al Govern central la declaració
d'obligació de servei públic a la línia marítima que uneix
Formentera amb Dènia.  

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant per tal d'aconseguir la
cogestió dels tres aeroports de les Illes Balears.

17. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
potenciar la lectura, la millora de la capacitat i els hàbits lectors
de tots els segments de la població de les Illes Balears a través
del Pla de foment de la lectura.

18. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'impulsar de forma definitiva el Pla integral de modernització
tecnològica per palAliar el retard que pateix el sistema educatiu
balear en matèria informàtica.

19. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a agilitar les gestions per a la construcció de la
nova Escola de Persones Adultes de Maó.

20. El Parlament de les Illes Balears valora de forma molt
positiva l'esforç realitzat per la Conselleria de Salut i Consum
en referència a l'augment de les plantilles de professionals
sanitaris i la convocatòria de l'oferta pública d'ocupació, la més
important a la nostra comunitat desprès de les transferències.

21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar iniciatives encaminades a garantir
l'accés del ciutadans als tractaments palAliatius a l'illa de
Formentera, per evitar un sofriment físic i patiment innecessari
a pacients i familiars.
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22. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'abordar la reforma de la salut pública per donar solució als
problemes de salut i benestar d'avui i als problemes emergents
de la nostra societat, que vénen determinats per multitud de
factors  més enllà dels estrictament sanitaris.

23. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure actuacions per millorar la protecció
dels consumidors pel que fa a la seguretat i qualitat dels
productes importats,  la protecció dels consumidors a través
d'Internet i la protecció dels consumidors en temes de telefonia.

24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears  a mantenir el seu compromís amb la reducció en
el temps de demora dels pacients en llista d'espera quirúrgica,
i l'objectiu de zero pacients amb demora superior a sis mesos.

25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears  a, davant l'augment del nombre d'interrupcions
voluntàries de l'embaràs a les Illes, continuar  impulsant  totes
les mesures, plans i programes necessaris que garanteixin una
adequada educació sexual a la població de les Illes Balears i
asseguri el  dret de les dones a decidir sobre la seva maternitat,
garantint la prestació del servei d' interrupció voluntària de
l'embaràs.

26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè se segueixin les recomanacions de l'informe
del Defensor del Poble i, per tant, que el projecte del nou
hospital de Can Misses es doti d'una solució arquitectònica per
ubicar un servei de radioteràpia a l'hospital, sempre que es
compleixin les condicions de qualitat i de seguretat
assistencials.

27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el projecte del nou hospital de Can
Misses figuri la unitat de radioteràpia, així com la posada en
marxa d'aquest servei, si és possible, des del moment de la seva
inauguració.

28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a finançar les obres per a la millora i adequació dels
torrents de les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni
d'obres hidràuliques.

29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a finançar les obres per a l'adequació al Pla Nacional de
qualitat de les aigües, a través de la signatura del conveni per a
les obres hidràuliques.

30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar l'oferta de formació en temes d'igualtat
de dones i homes. 

31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar coordinadament amb les conselleries de
Salut i Consum, Esports i Joventut, Educació i Cultura i
l'Institut Balear de la Dona, per tal de millorar l'atenció a la
formació afectivosexual dels joves adolescents per tal d'evitar
l'alt índex d'embarassos no desitjats.

32. El Parlament de les Illes Balears es congratula de la
iniciativa del Govern de les Illes Balears de personar-se com a
acusació particular en els casos de víctimes mortals de violència
masclista.

33. El Parlament de les Illes Balears constata la posada en
marxa de la tercera fase de la rehabilitació del polígon de
Llevant de Palma.

34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar i potenciar els acords recollits al "Pacte
per a un habitatge adequat i assequible", signat pel Govern amb
CAEB, CCOO i UGT.

35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, davant l'increment de l'atur, el Servei
Públic d'Ocupació impulsi serveis d'intermediació laboral per
donar majors oportunitats de colAlocació als treballadors i les
treballadores de la nostra comunitat autònoma.  

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar els programes del Servei Públic
d'Ocupació que donin oportunitats d'adquirir experiència laboral
mitjançant contractes amb altres administracions públiques i es
tinguin en compte els colAlectius més desfavorits davant el
mercat de treball per aconseguir una ocupació.

37. El Parlament de les Illes Balears es fa ressò i se
solidaritza amb els fonaments articulats per l'Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el "Treball Decent", per
tal que s'universalitzin els drets fonamentals de naturalesa
laboral a tot el món i s'instauri un treball digne per a totes les
persones.

38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a iniciar de manera urgent la reforma de la Llei concursal
22/2003, que articula el procediment a través del qual s'han de
resoldre els estats d'insolvència provisional o definitiva de les
empreses en concurs,  per tal d'evitar perjudicis greus als
treballadors i les treballadores afectats per expedients de
regulació d'ocupació en casos de concurs de creditors.

39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern les Illes
Balears a impulsar la igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral,
facilitant a les empreses ajudes i assistència per desenvolupar
plans d'igualtat i conciliació.

40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a afavorir el comerç de proximitat i el comerç
situat a l'entorn urbà mitjançant la futura modificació de la Llei
de comerç.

41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar el Pla Estratègic de la Indústria de les
Illes Balears en el sectors de la bijuteria i el calçat.

42. El Parlament de les Illes Balears valora molt
positivament la firma de l'acord de bases pel pacte agrari i insta
el Govern a destinar els esforços necessaris per aconseguir un
ampli consens amb el sector i les institucions implicades de cara
a impulsar les polítiques necessàries per garantir la viabilitat del
sector.
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43. El Parlament de les Illes Balears constata els canvis
positius en la política de promoció i comercialització dels
productes agroalimentaris i insta el Govern a continuar
impulsant aquesta nova estratègia.

44. El Parlament de les Illes Balears valora positivament les
accions coordinades de la Conselleria d'Agricultura i Pesca i de
la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació per impulsar els
projectes de recerca i desenvolupament en el sector primari.

45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir, a través dels programes de tecnificació,
els objectius esportius de cara als propers dos cicles olímpics i
a posar els mitjans necessaris per al seu compliment.

46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir un pla de suport econòmic a l'esport de les
Illes Balears fent incidència en totes les fases evolutives en la
vida esportiva d'una persona, des de la pràctica de l'esport base
i fins a la retirada de l'esport d'elit i la reincorporació a la vida
quotidiana.

47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme iniciatives d'assessorament i suport
per palAliar la crisi econòmica al sector juvenil.

48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la colAlaboració amb els ajuntaments
en matèria de Policies Locals, mitjançant un nou programa de
dotació de vehicles policials als municipis. 

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avançar en la gestió integral de les emergències
en cadascuna de les illes.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un nou pla territorial d'emergències de
les Illes Balears que reflecteixi la realitat de la  nostra
comunitat.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a modificar la Llei de Cossos i Escales per tal
d'adaptar la a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

52. El Parlament de les Illes Balears insta l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a apostar, com ha anat fent el
darrer any, per la producció pròpia feta a les Illes Balears per
potenciar aquest sector audiovisual. 

53. El Parlament de les Illes Balears solAlicita a IB3
Televisió i a IB3 Ràdio que continuïn apostant pels actors i les
sèries de ficció produïdes a les Illes Balears per tal de fomentar
les arts escèniques de la nostra comunitat.

54. El Parlament de les Illes Balears, després de la
publicació de les balances fiscals, constata el greuge històric
que pateixen les Illes Balears i insta el Govern de les Illes
Balears a treballar per aconseguir definitivament un
finançament just per a les Illes Balears. 

55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mitjançant el Consell de Política Fiscal i
Financera defensi la no inclusió de les Illes Balears al fons de
suficiència.

56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a començar les negociacions pertinents amb el Govern de
les Illes Balears per fer efectiu el Règim Especial de les Illes
Balears que disposa l'Estatut d'Autonomia. 

57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un projecte de llei que reguli les
consultes populars a les Illes Balears, incloses les consultes de
caràcter insular que seran competència dels consells, d'acord
amb el que disposa l'article 15 de l'Estatut d'Autonomia.

58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar sense pausa el procés iniciat que ha de
concloure amb el traspàs de les competències que són pròpies
dels consells insulars. 

59. El Parlament de les Illes Balears constata que la política
de joventut portada a terme per l'anterior govern deixà una
difícil situació als actuals responsables d'aquest àmbit
competencial, a nivell autonòmic i insular, i solAlicita al Govern
de les Illes Balears que prengui les mesures possibles i adients
per posar remei a la problemàtica heretada. 

60. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que obri les converses necessàries amb els
consells insulars per iniciar l'elaboració consensuada de la llei
electoral específica pels consells insulars. 

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l'Estat  un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar la infraestructura
tramviària a la badia de Palma.

62. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
presentar el projecte bàsic de la línia de tramvia
Palma-Aeroport.

63. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l'Estat  un conveni que prevegi el
finançament necessari per tal de desenvolupar mesures que
facilitin la mobilitat interurbana a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera.

64. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
l'estudi d'alternatives per millorar l'accessibilitat mitjançant
transport públic al futur hospital de Son Espases.

65. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reobrir el conegut Pont des Tren, situat a la ciutat de Palma,
respectant al màxim les característiques patrimonials, després
d'haver estat enderrocat i reconstruït per l'anterior govern.

66. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
reobrir la línia ferroviària Manacor-Artà, després de 40 anys que
el Govern central la va clausurar.

67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb el Govern de l'Estat a la compensació del dèficit
històric d'inversions públiques a les Illes Balears pel que fa a
transport públic de manera que es pugui desplegar plenament el
Pla Director Sectorial de Transports.



BOPIB núm. 60 -  7 de novembre del 2008 1817

68. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
electrificar la xarxa ferroviària dependent de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, per tal de millorar el servei
reduint els temps dels desplaçaments, prevenint el canvi
climàtic i millorant l'eficiència energètica.

69. El Parlament de les Illes Balears constata l'esforç que ha
estat necessari, per part del Govern de les Illes Balears, per
esmenar les greus deficiències de la línia metropolitana de
Palma-UIB, que han significat per a les arques públiques un
sobrecost de 28 milions d’euros, esforç que ha possibilitat poder
reiniciar el servei.

70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el traçat de la línia ferroviària entre Sa
Pobla i Alcúdia, a partir de criteris tècnics, de bon servei a la
població i la minimització de l'efecte ambiental. 

71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un avanç de la Llei del sòl.

72. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
desacord amb la proposta del Ministeri de Foment de model de
cogestió aeroportuària i insta el Govern de les Illes Balears a
continuar reclamant la cogestió per als tres aeroports de les Illes
Balears, mantenint-ne el caràcter públic, així com la participació
de les institucions de les Illes Balears.

73. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar coordinadament amb els consells de
Menorca, Mallorca, Formentera i Eivissa, així com amb la
FELIB i l'Ajuntament de Palma, en l'aplicació del Protocol
interadministratiu de detecció, prevenció i atenció de la
violència masclista a les Illes Balears, per poder millorar la
tasca dels serveis públics en relació a les dones víctimes de
violència.

74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir, durant l'any 2009, una línia
pressupostària per ajudar a les famílies en situació de necessitat
davant la crisi econòmica.

75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solAlicitar al Govern de l'Estat la incorporació del
criteri d'insularitat en el repartiment a les comunitats autònomes
dels Fons Econòmics per al Desenvolupament, del Plan
Estratégico de Ciudadanía e Integración.

76. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat i el Govern de les Illes Balears a intensificar les mesures
per tal de fer front a la crisi a les Illes. 

77. El Parlament de les Illes Balears constata la tasca
realitzada pel Govern de les Illes Balears en el control de
pedreres ilAlegals i l'insta a intensificar aquesta línia de treball.

78. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de
les Illes Balears que mantengui i incrementi, en la mesura
possible, el suport als dissenyadors de les Illes Balears.

79. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que mantingui i incrementi la colAlaboració amb
el Consell Insular de Menorca per a la promoció de l'artesania
de Menorca.

80. El Parlament de les Illes Balears constata que el
Contracte Agrari, posat en marxa a l'illa de Menorca, és una
fórmula innovadora i d'èxit per donar suport al camp de
Menorca i solAlicita el manteniment de la colAlaboració del
Govern de les Illes Balears en el seu desenvolupament. 

81. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar el sostre d'energies renovables de les
Illes Balears per tal de modificar-lo a l'alça al Pla Director
Sectorial Energètic.

82. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l'Estatut d'Autonomia i de la Llei
de Normalització Lingüística.

83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir i desenvolupar una xarxa pública
d'escoletes, per a infants de 0 a 3 anys, que suposarà la creació
de 2.000 places noves i el repartiment equilibrat per municipis.

84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant per tal de millorar l'acollida
i la distribució equitativa de l'alumnat nouvingut als centres
educatius de les Illes Balears.

85. El Parlament de les Illes Balears insta a mantenir el
suport al projecte de rehabilitació del Pati de Sa Lluna d'Alaior,
a Menorca. 

86. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que faci el possible per avançar la construcció
del nou Conservatori Professional de Música i Dansa de Maó.

87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a l'aprovació del Parlament, tan aviat com
sigui possible, la delegació de la competència de gestió del
Museu de Mallorca, de la Biblioteca Pública de l'Estat a Palma
i de l'Arxiu del Regne de Mallorca, tots ells de titularitat estatal,
al Consell Insular de Mallorca.

88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a cercar les fórmules adients per a la participació
de l'illa de Menorca i de les Illes Pitiüses en les actuacions de
l'Institut Ramon Llull. 

89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ser ferm amb la proposta de finançament de les
comunitats autònomes presentada pel Govern de les Illes
Balears el desembre del 2007.

90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar de manera separada el nou model de
finançament i el Règim Econòmic de les Illes Balears.

91. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a les
actuacions del Govern de les Illes Balears en la seva
reivindicació de millora del sistema de finançament de les Illes
Balears pel que fa referència al deute històric.
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92. El Parlament de les Illes Balears es ratifica en l'exigència
que el Govern de les Illes Balears participi en la presa de
decisions estratègiques que afectin els aeroports de les Illes
Balears.

93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a incloure dins el procés de reforma actual de l'empresa
pública Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) la
cogestió dels aeroports de les Illes Balears dins aquesta
legislatura

94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a desenvolupar la Llei de Patrimoni natural i a crear una
nova estratègia de conservació i gestió de les espècies
amenaçades.

95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l'Estat a dur a terme polítiques
actives sobre la protecció d'espècies emmarcada sota la
iniciativa de la Unió Mundial per la Naturalesa (UICN) "Cuenta
atrás 2010".

96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a tenir en compte aquells municipis que tenen la
seva costa protegida en el repartiment del Fons de Cooperació
Local.

97. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears la modificació dels criteris de repartició del
Fons de Cooperació Local per tal de donar hi cabuda als
municipis que tinguin protegida la seva costa.

98. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar totes aquelles accions que puguin
suposar un alleugeriment de les despeses derivades de
l'aplicació del Decret 2/2005, de 14 de gener, de seguretat de les
platges als municipis de les Illes Balears que tinguin la seva
costa protegida.

99. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el lloguer, amb tots els seus tipus, com
a forma prioritària d'accés a l'habitatge.

100. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar un conveni amb la Societat Pública de
Lloguer (SPA) per tal que l'IBAVI pugui ser un agent
colAlaborador i d'aquesta manera acollir-se a la fórmula de
llogament segur amb assegurança multirisc i assegurança de
pagaments.

101. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar programes de formació continuada
del personal sanitari, metges i infermeres, amb contingut
interdisciplinari, que permeti una millor prevenció i un
tractament de la violència de gènere.

102. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal
d'introduir l'estudi i la sensibilització de la prevenció i el
tractament de la violència de gènere en les llicenciatures i
diplomatures sociosanitàries.

103. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, en el termini més breu possible, un
projecte de llei de reconeixement de la llengua de signes
catalana.

104. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar de majors recursos la promoció dels
productes turístics de les Illes Balears a l'exterior.

105. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures de prevenció contra
l'abandonament prematur i el fracàs escolar.

106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a fer efectiu, el més aviat possible i amb els mitjans
materials i econòmics suficients, el traspàs del Centre
d'Interpretació i Parc Nacional marítim terrestre de Cabrera.

107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l'Estat a signar el conveni per a la compra de la finca Planícia al
terme municipal de Banyalbufar.

108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a negociar amb el Govern de l'Estat un
millor finançament per al desenvolupament de la Llei de
promoció de l'autonomia i atenció a la dependència.

109. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a emprendre mesures dirigides a detectar, valorar
i evitar el maltractament a les persones majors.

110. El Parlament de les Illes Balears considera
imprescindible que s'executi el nou pla de noves infraestructures
2008-2012 dissenyat per la Conselleria de Salut i Consum per
millorar les condicions de qualitat en l'atenció sanitària als
ciutadans de les Illes Balears i donar resposta a l'augment
demogràfic, la renovació de les actuals infraestructures i
l'adaptació d’espais per a les noves tecnologies.

111. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el llogament d'habitatges de protecció
pública com a fórmula d'accés a l'habitatge per als ciutadans i
les ciutadanes de les Illes Balears.

112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar una llei de barris com a eina per dur a
terme polítiques de rehabilitació de barris i pobles de les Illes
Balears.

113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb la FELIB per tal d'ajudar els
ajuntaments a adaptar les normatives municipals a la Directiva
europea de serveis i a la futura llei de comerç de les Illes
Balears.

114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa una línia d'ajuts destinada a
subvencionar els crèdits per capital circulant per a petites i
mitjanes empreses per tal de palAliar els efectes de la crisi
econòmica.
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115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la millora de la gestió i dotació de
mitjans humans i materials de totes les reserves marines de les
Illes Balears.

116. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar mesures que permetin al productor
participar en major grau del valor afegit en la comercialització
dels productes agroalimentaris.

117. El Parlament de les Illes Balears constata l'avanç que
ha significat per a la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
el canvi operat en aquesta legislatura per part de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

118. El Parlament de les Illes Balears constata que l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears té i ha de tenir com
un dels principis informadors de la seva activitat treballar per la
cohesió social i territorial de les Illes Balears.

119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar la presència de canals en català a la
TDT.

120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar amb la tasca de colAlaboració amb els
consells insulars i a signar convenis per tal de resoldre la
problemàtica que es deriva de la sanitat vegetal. 

121. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern
de les Illes Balears que es continuï amb les inversions i amb les
ajudes al sector de les cooperatives agràries de l'illa d'Eivissa.

122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en el marc del protocol signat entre la
Conselleria d'Agricultura i Pesca i el Consell Insular de
Formentera, continuï amb la colAlaboració per tal de reactivar la
cooperativa agrícola de Formentera. 

123. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exigir al Govern d'Espanya una revisió de la llei
de dependència pel que fa al seu finançament.

124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a iniciar i promoure vies de solidaritat
amb la Comunitat Autònoma de Canàries per colAlaborar en
l'atenció dels menors no acompanyats.

125. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que, davant els trastorns i les incomoditats que
pateixen pacients i familiars per rebre tractament fora de la seva
residència, adopti les mesures oportunes per millorar les
condicions dels desplaçaments i les estades dels pacients i
familiars.

126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant de forma decidida una
política d'habitatge que faci efectiu el dret constitucional a un
habitatge digne amb especial consideració dels sectors amb més
dificultats per accedir hi.

127. El Parlament de les Illes Balears constata l'esmena de
les nombroses deficiències i la finalització de les obres de les
autovies d'Eivissa amb criteris de sostenibilitat, coherència
tècnica i territorial.

128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un Pacte per l'Educació, on siguin
presents tots els sectors de la comunitat educativa de la nostra
comunitat autònoma. 

129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d'Infraestructures
2008 2009, tot fent especial esment de les infraestructures de
l'illa d'Eivissa. 

130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el
camp de la Formació Professional.

131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir plans d'acollida per incorporar els infants
nouvinguts al sistema educatiu regular de les Illes Balears.

132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a distribuir de manera equitativa entre els centres
sostinguts amb recursos públics l'alumnat amb necessitats
educatives específiques, a fi de permetre una millor integració
dins el nostre sistema escolar. 

133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a colAlaborar amb la Universitat de les Illes Balears
per tal que es pugui acabar d'adaptar al nou sistema educatiu
europeu dins els terminis establerts, per garantir l'adequació de
la nostra universitat al marc europeu de referència. 

134. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per impulsar el
consum de cultura en llengua catalana entre els diferents
segments de la població de les Illes Balears, especialment entre
aquells en què l'ús de la nostra llengua es troba en una situació
pitjor.

135. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar treballant en el desenvolupament
d'Eivissa Patrimoni de la Humanitat amb especial atenció al
jaciment de sa Caleta.  

136. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures necessàries per fomentar l'ús
social de la llengua catalana dins tots els segments de la nostra
societat, especialment en aquells en què l’ús de la nostra llengua
sigui menor. 

137. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar accions que afavoreixin l'etiquetatge en
català dels productes de les Illes Balears.

138. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en les seves negociacions amb el Govern
d'Espanya per tal d'aconseguir un nou sistema de finançament
just.
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139. El Parlament de les Illes Balears es compromet a
congelar els salaris de diputats i diputades com a mesures
d'austeritat per al 2009.

140. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d'iniciar un canvi de model econòmic a les Illes Balears. 

141. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells les competències recollides
a l'Estatut en condicions de suficiència econòmica.

142. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells les competències de caça
l'1 de gener de 2009 garantint-ne l’adequada dotació econòmica.

143. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, en el marc de la preceptiva revisió de la
llei de finançament dels consells insulars, corregeixi els
desequilibris territorials de l'actual sistema.

144. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar les particularitats territorials a l'hora
d'aplicar les mesures contra la crisi.

145. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que tengui el màxim de cura en la negociació
dels traspassos de Justícia, perquè aquests estiguin
convenientment dotats pressupostàriament. 

146. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar convenientment la ciutadania sobre el
desplegament de la TDT i a desenvolupar les accions de difusió
que siguin necessàries. 

147. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en les negociacions obertes amb el Govern
de l'Estat en matèria de transport aeri: cogestió aeroportuària,
declaració de servei públic dels vols de les illes amb la
península i  congelació de taxes de navegació aèria i
aeroportuàries.

148. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de donar un impuls decidit al transport públic a les quatre illes

149. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les partides pressupostàries
dedicades a l'impuls del transport públic a Eivissa, Formentera
i Menorca.

150. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar la normativa legal que asseguri una
ordenació territorial i urbanística que reguli un creixement
sostenible.

151. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir mesures compensatòries per als
propietaris de terres en àrees protegides dins la nostra comunitat
autònoma.

152. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar el desenvolupament de la xarxa
d'infraestructures de transport i de distribució d'electricitat per
tal de garantir el subministrament en condicions de qualitat i la
minimització de l'impacte ambiental i paisatgístic. 

153. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, dins la seva política de desenvolupament
industrial de les Illes Balears, doni suport a la consolidació de
la zona industrial de l'illa de Formentera.   

154. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè creï un centre firal d'Artesania Popular a
l'illa d'Eivissa.

155. El Parlament de les Illes Balears recomana al Govern
de les Illes Balears que contribueixi, conjuntament amb les
administracions locals, a la recuperació, la rehabilitació i la
dinamització dels mercats municipals. 

156. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que, dins els seus plans de dinamització
comercial, doni un nou impuls a la moda Adlib, una de les
icones de la moda a l'illa d'Eivissa.

157. El Parlament de Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar promovent la inversió en el
desenvolupament de noves fonts renovables d'energia.

158. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè les conselleries d'Educació i de Salut,
juntament amb la UIB, treballin per la implantació d'una facultat
de medicina."

A la seu del Parlament, 28 d'octubre del 2008.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 9371/08, relativa a implantació del Servei de
Radioteràpia al nou Hospital d'Eivissa, amb l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista RGE núm.
9631/08, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears es manifesta a favor de

la implantació del Servei de Radioteràpia a Eivissa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el projecte de nou Hospital de Can Misses
hi figuri la unitat de radioteràpia, així com la posada en marxa
d’aquest servei, si és possible, des del moment de la seva
inauguració."
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A la seu del Parlament, 4 de novembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4383/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per tal
d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar.

Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Treball i Formació, Joana Maria Barceló i
Martí.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Unió
Mallorquina; l'Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra.
Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes i l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9539/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a igualtat d'oportunitats en
l'administració autonòmica. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9533/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a problema de nitrats a l'aigua
potable de Menorca. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9536/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conflictes interns a la
Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9541/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a gestió de residus als ports. (BOPIB 57, de
24 d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9542/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Turistec. (BOPIB 57, de 24
d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9531/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina, relativa a ports de les Illes
Balears. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9537/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni ferroviari. (BOPIB 57, de 24
d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació
del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9535/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures fiscals per palAliar la
crisi econòmica. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9538/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a construcció del camp de golf de
Son Baco. (BOPIB 57, de 24 d'octubre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies

21, 22 i 23 d'octubre del 2008, rebutjà Diversos apartats de les
Propostes de resolució RGE núm. 9558/08, del Grup
Parlamentari Popular, relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
59, de 31 d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Apartats 1-20, 22-61, 63-67, 69-86, 88-111, 113-116 i 118-
130:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió dels dies

21, 22 i 23 d'octubre del 2008, rebutjà Diversos apartats de les
Propostes de resolució RGE núm. 9561/08, del Grup
Parlamentari Mixt (AIPF), relatives al debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm.
59, de 31 d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Apartats 1-17 i 19-26:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28

d'octubre del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 9490/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions urgents
destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de protecció
pública. (BOPIB núm. 57, de 24 d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant ple RGE núm. 9511/08 i 9534/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, atesos els escrits RGE núm. 9574/08 i
996/08, presentats pel Govern de les Illes Balears, quedaren
ajornades les dues preguntes següents, publicades al BOPIB
núm. 57, de 24 d'octubre d'enguany:

• RGE núm. 9511/08, de la diputada Hble. Sra. Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
actuacions amb fons europeus a Eivissa i Formentera.

• RGE núm. 9534/08, de la diputada Hble. Sra. Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a solucions als problemes del colAlegi públic Vara de Rey de
Sant Antoni de Portmany. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 9540/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, atès l'escrit RGE núm. 9629/08, es retirà
la pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Francesc Dalmau
i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut de
la Joventut, publicada al BOPIB núm. 57, de 24 d'octubre
d'enguany. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

8263/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre del 2008, es prengué en consideració, per
assentiment, la proposició de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a indignitat successòria per violència masclista, publicada al
BOPIB núm. 53, de 16 de setembre d'enguany. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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 29 d'octubre
del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 8177/08, relativa a model de cogestió
aeroportuària, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

l'estat a revisar l'acord del Consell de Ministres de dia 1 d'agost
per tal que els aeroports de les Illes Balears entrin en la primera
fase de cogestió aeroportuària.

2. El Parlament insta el Govern de l'Estat a consensuar amb
el Govern de les Illes Balears un nou model de cogestió que
prioritzi les necessitats de servei públic per sobre dels interessos
d'empreses privades, i alhora permeti una estratègia
aeroportuària pròpia i alineada amb el territori."

A la seu del Parlament, 4 de novembre del 2008.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre del
2008, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7692/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la solAlicitud de la cessió
de les instalAlacions militars de Sa Coma al Consell Insular
d'Eivissa. (BOPIB núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 30 d'octubre del 2008, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8522/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pla específic d'inspecció per a establiments
comercialitzats amb règim de tot inclòs. (BOPIB núm. 54, de 3
d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant

la Comissió de Turisme, sobre la situació per la qual ha passat
aquests dies la Conselleria de Turisme (RGE núm. 8584/08).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 30 d'octubre del 2008, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui,
acompanyat del director general d'Ordenació i Planificació
Turística, del director general de Promoció Turística i de la cap
de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada del punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.

7692/08.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'octubre del
2008, la portaveu del Grup Parlamentari Popular retirà el punt
1 de la proposició no de llei esmentada, relativa a la solAlicitud
de la cessió de les instalAlacions militars de Sa Coma al Consell
Insular d'Eivissa (BOPIB núm. 50, de 5 de setembre d'enguany).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 5 de novembre del 2008, d'acord amb el que disposa
l'article 112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el
Projecte de Llei RGE núm. 9673/08, de rehabilitació i millora
dels barris dels municipis de les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Ordenació Territorial, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 25 de novembre d'enguany.

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'octubre de 2008, adoptà, entre d'altres, el següent
acord:

14. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
rehabilitació i millora de barris dels municipis de les Illes
Balears.

A proposta del conseller d'Habitatge i Obres Públiques, el
Consell de Govern aprova l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de rehabilitació i
millora dels barris dels municipis de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte
de llei de rehabilitació i millora dels barris dels municipis de les
Illes Balears, d'acord amb el que estableixen els articles 36.3 de
la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears,
112 del Reglament de la Cambra, i la instrucció vintena de les
Instruccions sobre el procediment per a l'exercici de la iniciativa
legislativa del Govern, aprovades per Consell de Govern."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.

Palma, 17 d'octubre de 2008.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE REHABILITACIÓ I

MILLORA DE BARRIS DELS MUNICIPIS DE LES
ILLES BALEARS

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 47 de la Constitució Espanyola garanteix el dret de
les ciutadanes i els ciutadans a gaudir d’un habitatge digne i
adequat. Aquest dret, però, no es limita als murs que
circumscriuen l'habitatge. L’habitatge s'estén a l'entorn
immediat, al barri, als carrers i els jardins, als espais públics, a
l'equipament colAlectiu, a les xarxes de transport. S'estén, fins i
tot, al lloc de treball, a l'escola, a l'espai de compres quotidianes.
L'habitatge, per tant, és, també, el barri: l'espai colAlectiu on
habiten les persones. Aquesta llei parteix de la premissa que el
dret a l’habitatge digne constitucionalment reconegut s’estén de
forma inseparable al dret de gaudir d’un barri igualment digne,
d’un hàbitat adequat a les necessitats de la població.

Tradicionalment, als nostres pobles i ciutats, l’espai públic,
i els barris per extensió, han estat concebuts com l’àmbit de
l’expressió i l’apropiació social per excelAlència, l’espai que els
atorga identitat i caràcter. És el lloc que conserva la memòria i
la identitat dels seus habitants. Des de l’any 1975, en què es
varen impulsar per primera vegada actuacions per a la
rehabilitació dels barris del centre històric de Palma, la
preocupació per assolir un habitat digne, en el marc d’un
desenvolupament urbà integral, ha anat en augment.

Malgrat aquesta voluntat, certs pobles i barris de les ciutats
de les Illes no han tingut, en termes generals, una evolució gaire
positiva a causa de l’existència de diverses deficiències socials,
econòmiques, ambientals, urbanístiques i arquitectòniques.

Aquestes deficiències són la principal causa que aquests
barris pateixin un procés de degradació que té, entre altres,
conseqüències com el mal estat de conservació de les
edificacions, el dèficit d’espais públics, la manca de dotació
d’equipaments comunitaris, la concentració de grups de
ciutadans amb necessitats específiques i la manca de
desenvolupament econòmic. 

Quan les condicions generals d’habitabilitat són deficients
en una part importat del teixit construït, es produeix la
progressiva degradació dels barris i es fa necessària la promoció
d’actuacions públiques de foment i regeneració dels espais
públics i dels habitatges dels residents habituals. Aquestes
intervencions han de ser adequades al valor patrimonial original
de l’espai i han de promoure la utilització de materials i
mobiliari urbà de qualitat. Alhora, la programació de les
intervencions ha de facilitar en primer lloc la recuperació i la
consolidació progressiva d’espais prioritzant els carrers o les
zones més representatives o de major atractiu o utilitat per anar
consolidant la revitalització del barri. A continuació, aquesta
revitalització s’ha de dirigir a les àrees complementàries per
reforçar la consolidació de la rehabilitació i acotar de forma
progressiva l’extensió de les àrees marginals o degradades.
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Amb l’objectiu de consolidar polítiques de marcat caràcter
social, arquitectònic i de sostenibilitat ambiental, mitjançant
aquesta llei es pretén aconseguir la reconducció dels processos
de degradació en els barris dels municipis de les Illes Balears.
Es fomenta la intervenció integral de les administracions
públiques amb la finalitat de dotar els barris i pobles que
presenten problemàtiques específiques, de millores a nivell
social, econòmic, urbanístic, arquitectònic i d’habitatge, i
contribuir amb dites actuacions al benestar dels ciutadans i les
ciutadanes que hi visquin.

La finalitat de la present llei és, conseqüentment, la
rehabilitació i la millora dels  pobles i dels barris de les ciutats
de les Illes Balears, mitjançant la promoció i l’execució de
mesures que comportin una regeneració social, econòmica,
urbanística, arquitectònica, d’habitatge i de sostenibilitat. No
obstant això, resulta difícil que aquestes actuacions siguin
sufragades en la seva totalitat per les entitats locals, per la qual
cosa es pretén abordar un pla autonòmic per a la rehabilitació i
la millora dels pobles i les barriades de les nostres illes, el qual
permetrà que es puguin dur a terme els projectes necessaris per
a la rehabilitació i la millora de les àrees objecte de degradació,
i es puguin obrir nous escenaris d’habitabilitat i de qualitat de
vida.

Aquesta llei es dicta d’acord amb l’article 30.3 l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la redacció que
li dóna la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que atribueix
a la nostra comunitat autònoma la competència exclusiva en
matèria d’ordenació del territori, urbanisme i habitatge. Tot això
de conformitat amb el que preveu l’article 149.1.3 de la
Constitució.

Article  1
Objecte 

L’objecte d’aquesta llei és establir el marc normatiu per a
una acció pública i complementària entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma i els municipis de les Illes Balears
destinada a la rehabilitació i la millora de barris susceptibles de
ser considerats d’atenció especial de conformitat amb el que
disposa l’article 3. 

Article  2
Principis informadors 

Els principis inspiradors d’aquesta llei són:

a) La promoció de la rehabilitació d’ús residencial així com
de la millora de l’espai urbà dels barris dels municipis de les
Illes Balears.

b) Afavorir la cohesió, la igualtat i el benestar social dels
barris.

c) Fomentar la dinamització econòmica i social dels barris.
d) Estimular el desenvolupament d’accions dirigides a

millorar la situació ambiental així com la sostenibilitat dels
teixits urbans.

e) Impulsar l’acció coordinada entre l’Administració de la
comunitat autònoma i els ajuntaments per a l’obertura de nous
escenaris d’habitabilitat i de qualitat de vida.

f) La promoció de mesures dirigides a desenvolupar
actuacions integrades per a la millora física, social, econòmica
i ambiental dels barris.

Article 3
Criteris pels quals es determinarà el caràcter d’atenció
especial d’un barri

1. Als efectes d’aquesta llei, són susceptibles de ser considerats
d’atenció especial els barris que es troben o es poden trobar, si
no s’actua, en alguna de les situacions següents:

a) Un procés de degradació arquitectònica, urbanística o
ambiental motivada, entre d’altres factors, per l’obsolescència
del parc edificat, la seva inadequació a les necessitats de la
població, l’existència de dèficits en els serveis i les
instalAlacions dels habitatges, la manca d’equipaments i espais
públics, la insuficient qualitat de la urbanització així com dels
serveis públics o la degradació mediambiental de la zona.

b) Una problemàtica demogràfica causada per la pèrdua o
l’envelliment de la població, o bé per un creixement massa
accelerat que no pugui ser assumit des del punt de vista
urbanístic o de serveis.

c) La presència de problemes econòmics o socials
especialment greus, com ara un baix nivell educatiu de la
població, una elevada taxa d’atur, un acusat grau de pobresa,
l’existència d’un nivell elevat de criminalitat, una dèbil taxa
d’activitat econòmica, un percentatge significatiu de població en
risc d’exclusió social o de persones que perceben pensions
assistencials i pensions no contributives, entre d’altres aspectes.

d) Una persistència de dèficits socials i urbans importants i
una problemàtica de desenvolupament social del barri.

Article  4
Mesures i instruments d’intervenció pública

1. En el marc del que disposa aquesta llei, s’ha d’aprovar
anualment, mitjançant una resolució del conseller d’Habitatge
i Obres Públiques, la corresponent convocatòria pública per a la
concessió d’ajuts als ajuntaments de les Illes Balears per dur a
terme actuacions de rehabilitació i millora de barris enclavats en
els municipis respectius, les situacions dels quals els facin
susceptibles de ser considerats d’atenció especial.

2. Sens perjudici de les mesures de foment que es preveuen en
l’apartat anterior, el Govern de les Illes Balears pot establir, si
escau, altres fórmules d’intervenció, amb la participació de les
entitats locals de les Illes Balears, per articular la contribució
tècnica, material i financera de l’Administració de la Comunitat
Autònoma a la consecució de les finalitats d’aquesta norma.

Article 5
Destinataris de les mesures de foment

Poden ser beneficiaris dels ajuts a què es refereix l’apartat
1 de l’article anterior els ajuntaments que, en el marc de la
convocatòria corresponent, ho solAlicitin, directament o
mitjançant les fórmules de colAlaboració que estableix la
disposició addicional primera, i presentin projectes
d’intervenció integral en barris, el contingut mínim dels quals
s’ha d’ajustar al que estableix l’article 8.
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Article 6
Criteris per determinar els projectes que s’han de finançar

1. El procediment per a l’avaluació dels projectes d’intervenció
que presentin els ajuntaments i la consegüent selecció d’aquests
com a beneficiaris dels ajuts públics, en el marc de la
convocatòria, es fa en règim de concurrència competitiva.

2. La convocatòria anual establirà els criteris objectius i de
preferència que han de regir l’atorgament dels ajuts.

Article 7
Actuacions susceptibles de ser finançades

1. Els projectes d’intervenció per a la rehabilitació i la millora
de barris susceptibles de rebre finançament hauran d’abastar
actuacions en alguna de les facetes següents:

a) urbanística
b) arquitectònica i d’habitatge
c) econòmica i social

2. A títol merament enunciatiu, i en la vesant urbanística, són
actuacions capaces de ser finançades les següents:

a) Propostes de planejament per eliminar les mancances del
barri o poble.

b) Urbanització o reurbanització per a la millora de l’espai
públic i la dotació d’espais verds.

c) Renovació i millora de les xarxes infraestructurals
bàsiques, amb especial atenció al soterrament de les xarxes de
serveis de telefonia i d’electricitat.

d) Millora de l’accessibilitat, tant pel que fa a l’espai i els
edificis públics, com als béns d’interès cultural.

e) Provisió d’equipaments per a ús colAlectiu.
f) Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà,

especialment pel que fa a l’eficiència energètica, l’estalvi en el
consum d’aigua i el reciclatge de residus.

g) Reducció de la polAlució ambiental, inclosa les
contaminacions acústica i lumínica.

3. Entre d’altres, les actuacions que, des d’una faceta
arquitectònica i urbanística, poden ser susceptibles de rebre
finançament, són les que s’especifiquen a continuació:

a) Fomentar polítiques de rehabilitació d’edificis, façanes i
habitatges.

b) Procedir a la tramitació d’una àrea de rehabilitació
integral (ARI) o d’una àrea de renovació urbana (ARU).

c) Impulsar l’oferta d’habitatges en règim de lloguer,
d’acord amb les necessitats de la població.

d) Fomentar la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial
amb el concurs de la iniciativa privada o amb els mitjans
municipals propis.

e) Desenvolupar ajudes per afavorir l’emancipació dels
joves.

f) Promoure la incorporació de tecnologies de la informació
als edificis i el foment de mesures d’eficiència energètica,
estalvi en el consum d’aigua i reciclatge de residus en les
edificacions. 

4. En l’àmbit econòmic i social, les actuacions que poden ser
objecte de finançament són les següents:

a) Actuacions de promoció social que beneficiïn els
colAlectius desfavorits de la zona.

b) Actuacions  per a l’equitat de gènere en l’ús de l’espai
urbà i dels equipaments.

c) Afavorir la implantació d’activitats econòmiques estables
així com l’accés a infraestructures de formació ocupacional i
educació permanent amb l’objectiu d’aconseguir la inserció
laboral d’aturats.

d) Fomentar la participació de la iniciativa privada en la
recuperació d’aquests barris dels municipis.

e) Determinar el marc institucional i de participació
ciutadana per al desplegament de les actuacions, i qualsevol
altra circumstància que es consideri necessària perquè es pugui
acomplir la proposa del projecte. Així mateix, en els projectes
s’ha d’indicar si hi ha altres intervencions públiques en curs o
projectades en el mateix àmbit.

Article 8
Contingut mínim dels projectes

Els projectes pels quals se solAlicita l’ajuda hauran de
contenir com a mínim:

a) La delimitació de l’àrea en què es vol intervenir.
b) L’anàlisi de la situació actual del barri així com la

proposta d’actuació, segons el que disposen els articles
següents.

c)  La valoració de la necessitat de l’actuació i els
requeriments de manteniment.

d) El calendari de desplegament.
e) La indicació d’altres possibles intervencions públiques en

curs o projectades en el mateix àmbit i els recursos previstos
amb l’aportació que es preveu de cadascuna.

Article 9
Anàlisi de l’estat actual

L’anàlisi de l’estat actual del barri del municipi en el qual es
pretengui intervenir inclourà una memòria descriptiva i uns
plànols de l’estat actual, on es concretaran, entre d’altres, els
aspectes següents:

1. L’estat d’execució del planejament vigent.
2. Una anàlisi urbanística detallada de les mancances del

barri de la ciutat o del poble.
3. Una anàlisi arquitectònica on es concreti el grau

d’adequació de l’edificació a les necessitats de la població
resident.

4. L’estudi del mercat d’habitatge, tot indicant el grau
d’adequació de l’oferta a la demanda d’habitatges.

5. Una anàlisi social, que inclourà l’estudi de la situació
demogràfica i social del barri, amb especial accent en la
descripció dels grups de població en situació de desavantatge
social, el nivell assolit en la igualtat de gènere, l’avaluació dels
grups socials amb riscos d’exclusió social, la immigració, la
població dependent així com les persones que requereixen
d’ajuts assistencials.

6. Una anàlisi detallada de la situació econòmica del barri,
pel que fa tant a l’oferta i la demanda de treball com a la
distribució i la localització de l’activitat econòmica.

7. Un estudi de la situació del sector des de la perspectiva
ambiental i de sostenibilitat.
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Article 10
La proposta d’actuació

La proposta d’actuació haurà d’incloure l’estratègia social,
econòmica, urbanística, arquitectònica i d’habitatge, comentant
les actuacions de rehabilitació i millora que es pretenen portar
a terme. Aquesta proposta inclourà una memòria justificativa i
uns plànols resum on es detallaran els aspectes següents:

1. Actuacions de caràcter urbanístic, com les dirigides a la
millora de l’espai públic, la provisió d’equipaments i zones
verdes, la renovació de les xarxes infraestructurals, la millora de
l’accessibilitat, i el foment de la sostenibilitat i l’eficiència
energètica i ambiental del desenvolupament urbà.

2. Actuacions a nivell arquitectònic dirigides, entre d’altres,
a fomentar polítiques de rehabilitació d’edificis així com a
procedir, si s’escau, a la tramitació d’una àrea de rehabilitació
integral (ARI) o d’una àrea de renovació urbana (ARU).
Aquestes actuacions podran promoure, així mateix, la
incorporació de tecnologies de la informació als edificis i el
foment de mesures d’eficiència energètica, estalvi en el consum
d’aigua i reciclatge de residus en les edificacions.

3. Actuacions a nivell d’habitatge, com ara les dirigides al
foment del lloguer i la construcció d’Habitatges de Protecció
Oficial. Es posarà especial atenció en les actuacions dirigides a
la població jove, als grups econòmicament desfavorits, així com
a la població dependent. 

4. Actuacions a nivell econòmic i social, com ara actuacions
de promoció social que beneficiïn els colAlectius desfavorits,
foment de l’equiparació en l’accés als serveis públics,
desenvolupament de programes que comportin una millora
social i  econòmica del barri de la ciutat o del poble,
afavoriment per a la implantació d’activitats econòmiques
estables, així com per al desplegament del mercat laboral local,
amb especial atenció a la inserció laboral dels desocupats.

5. Actuacions per a l’equitat de gènere en l’ús de l’espai
urbà i dels equipaments.

6. Actuacions dirigides al foment de participació ciutadana
en el desplegament de les actuacions.

7. Així mateix, les propostes hauran d’indicar si hi ha altres
intervencions públiques en curs o projectades en el mateix àmbit
i promoure la coordinació d'aquestes amb les proposades en el
projecte.

Article 11
SolAlicitud d’assistència tècnica

Els municipis poden solAlicitar l’assistència tècnica a
l’Administració de la comunitat autònoma per elaborar els
projectes. 

Article 12
Determinació dels projectes que s’han de finançar

1. Es crea una comissió avaluadora la composició i el
funcionament de la qual s’han de determinar a la convocatòria
anual, amb atribucions per proposar al conseller d’Habitatge i
Obres Públiques, en el marc de cada convocatòria, els projectes
d’intervenció que s’han de finançar, els beneficiaris dels ajuts
que s’han d’atorgar i la quantia d’aquests ajuts dins els marges
que estableix l’article següent.

2. El conseller d’Habitatge i Obres Públiques, atesa la proposta
formulada per la comissió, resoldrà. Si aquesta introdueix
alguna variació respecte de la proposta de la comissió, ho ha de
fer de forma raonada.

Article 13
Fixació de la quantia del finançament aplicable als
projectes seleccionats

1. La contribució financera de l’Administració de la comunitat
autònoma als municipis per a l’execució dels projectes
seleccionats s’estableix en cada cas en la resolució del conseller
d’Habitatge i Obres Públiques i ha de representar com a mínim
el 40% i com a màxim el 80% del pressupost global del
projecte, d’acord amb els criteris que es determinin en la
convocatòria corresponent.

2. La contribució a què es refereix l’apartat anterior és de
caràcter econòmic, si bé, si així ho demanen els ajuntaments
beneficiaris, pot constituir també, totalment o parcialment, en la
pràctica per l’Administració de la comunitat autònoma o pels
ens que en depenen, actuacions materials o de prestació de
serveis compresos en els projectes seleccionats.

Article 14
Qualificació d’atenció especial del barri

1. La resolució d’adjudicació de la subvenció comportarà la
qualificació d’atenció especial del barri.

2. Els barris que no obtinguin la subvenció com a conseqüència
de l’aplicació dels criteris de prioritat que s’estableixin a la
convocatòria corresponent de subvencions, obtindran la
qualificació de barris d’atenció especial mitjançant la pertinent
resolució del conseller d’Habitatge i Obres Públiques.

3. L’elecció d’un projecte durà implícita, si escau, la tramitació
davant del Ministeri de l’Habitatge per a la declaració de ARI
o ARU.

Article 15
Execució dels projectes finançats

1. Els projectes objecte de subvenció seran executats per
l’ajuntament. Això no obstant, a solAlicitud d’aquest, podran ser
executats, si escau, totalment o parcialment, pel Govern de les
Illes Balears o pels seus ens instrumentals.

2. També es podran crear consorcis entre el Govern de les Illes
Balears i els ajuntaments respectius per a l’execució i la gestió
dels projectes de rehabilitació i millora que comptin amb
subvencions atorgades en base a aquesta llei. Així mateix,
podran formar part dels consorcis altres administracions
públiques o entitats sense ànim de lucre que participin en el
projecte de rehabilitació i millora del barri o poble corresponent.

Article 16
Compatibilitat 

La percepció d’ajuts de l’Administració de la comunitat
autònoma per al finançament dels projectes d’intervenció
seleccionats en el marc de les corresponents convocatòries
públiques a què es refereix aquesta llei, és compatible amb
l’assignació d’altres ajuts procedents d’altres fons públics o
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privats per a l’execució dels mateixos projectes, sempre que no
se’n superi el cost total.

Article 17
Pagament de la subvenció

1. Amb caràcter general, l’import de les subvencions s’ha
d’abonar una vegada justificat el compliment de la finalitat per
a la qual es varen concedir.

2. Es podran fer bestretes de pagament de les subvencions
concedides, amb l’exigència, si s'escau, de les garanties adients,
i en els casos prevists a l’article 37 del Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
subvencions.

3. La justificació de l’aplicació del fons s’ajustarà al que
disposa l’article 39 del Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre. 

Article 18
Informació i difusió

Els projectes finançats mitjançant les subvencions dirigides
a la rehabilitació i la millora dels barris dels municipis de les
Illes Balears creades en base a la present llei, han de fer constar
que tenen finançament del Govern de les Illes Balears, a través
de la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques. En cas
d’actuacions cofinançades pels programes d’ajuda estatals o
pels fons estructurals de la Unió Europea també caldrà fer-ne
esment. 

Disposició addicional primera

Els municipis podran exercir les iniciatives i funcions
establertes en aquesta llei directament o mitjançant l’associació
o la colAlaboració amb altres municipis o altres entitats locals de
les Illes Balears.

Disposició addicional segona

La comunitat autònoma reservarà anualment a càrrec del
seus pressuposts una partida pressupostària mínima de
10.000.000 i per al finançament de les actuacions de
rehabilitació i millora que es preveuen a la llei present .

No obstant això, s’autoritza el Govern de les Illes Balears,
sempre que estimi que s’ha donat compliment a l’objectiu
perseguit, a disminuir o suprimir l’obligació de la reserva
mínima de 10.000.000 i.

Disposició addicional tercera

El contingut d’aquesta llei constituirà les bases reguladores
de l’actuació de foment prevista, la qual s’haurà de
desenvolupar anualment mitjançant la corresponent
convocatòria. 

La convocatòria es regirà pel que es disposa en aquesta llei
i tan sols en els aspectes no prevists, es regirà pel que disposa el
text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Disposició addicional quarta

Els principis de complementarietat i de coordinació, i de
coherència amb els objectius prevists en aquesta llei, han
d’informar totes les actuacions que desenvolupin les
conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma, en el
marc de les competències orgàniques respectives , en l’àmbit de
la rehabilitació i la millora de barris considerats d’atenció
especial.

Disposició final primera

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per al desenvolupament i l'aplicació
d’aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que
els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma, 17 d’octubre de 2008.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
El conseller d’Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9709/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4383/08, relativa a
mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi familiar.
(Mesa de 5 de novembre del 2008).

Palma, a 5 de novembre 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 es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 4383/08,
relativa a mesures per tal d'estimular l'ocupació i l'estalvi
familiar, la moció següent.
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Exposició de motius

En el transcurs de la InterpelAlació RGE núm. 4383/08, en
termes generals, els grups parlamentaris i el Govern van
coincidir en les valoracions de la situació i les perspectives de
futur a curt i a mig termini i es van apuntar, entre d’altres, la
conveniència d’intensificar determinades línies d’actuació, la
importància de la formació amb pràctiques laborals o la
consideració de les particularitats de cada illa a l’hora d’actuar.

Totes les mesures anticrisi d’ordre econòmic, financer,
laboral i social que s’han iniciat pels governs central, autonòmic
i locals mereixen el reconeixement de la Cambra amb
l’exigència, per l’evolució de la situació i circumstàncies que les
van motivar, d’ampliar-les i incorporar-ne de noves.

Quant a les dades, tant les notícies referides a la situació dels
sistemes financers com els darreres documents publicats de
l’evolució de les principals dades de conjuntura econòmica i
laboral (creixement del PIB, VAB creixement per sectors
d’activitat, inflació, afiliats a la Seguretat Social, taxa
d’ocupació, registre i taxa d’atur, morositat etc.) mostren que,
malauradament, l’economia continua avançant cap a un
estancament de l’activitat productiva i, en conseqüència, de
l’ocupació.

En l’àmbit concret de les polítiques d’ocupació hem de
constatar la necessitat de disposar amb urgència d’un nou pla
d’ocupació de les Illes Balears que contempli la diagnosi, els
objectius, les mesures, les accions i els pressuposts consensuats
amb els agents econòmics i socials més representatius i escoltats
els altres interessats, que aplicarà a curt i a mig termini el
Govern en matèria de política ocupacional i laboral.

Així mateix hem de constatar que, mentre no s’aprovi i
apliqui el nou pla d’ocupació de les Illes Balears i sense
detriment tant de les actuacions ordinàries com també de les de
caràcter anticrisi que ja estan en execució, l’evolució de les
principals dades de conjuntura aconsellen un increment de les
actuacions per combatre l’atur i la contracció de l’activitat
econòmica, així com per reduir les dificultats econòmiques
especialment de les famílies i de les petites i mitjanes empreses.

Els danys que la situació anticrisi pugui provocar o agreujar
a persones i a grups significatius de població per falta de
recursos, particularment treballadors en atur i sense dret a
prestacions ni subsidis, s’han d’evitar i prevenir des d’una
àmplia organització i coordinació de totes les institucions per
assegurar-los aliment, habitatge, roba i altres ajuts per atendre
les seves necessitats.

La neteja de boscos, de torrents, condicionament de camins
rurals, manteniment de patrimoni, els equipaments públics o
altres activitats d’interès públic o actuacions en finques
públiques o privades conveniades, són opcions per oferir, a més
de feina, una formació ocupacionals que millora les
competències professionals i aporta remuneracions als alumnes
durant la formació. 

Pel que fa a les activitats productives, executar una
programació extraordinària i intensa per incrementar i fer més
eficients les accions de promoció del turisme de les nostres illes,
els estímuls i els ajuts a les empreses i les iniciatives
emprenedores caracteritzades per la utilització intensiva de la
tecnologia, el dinamisme exportador i l’adaptació als nous

hàbits de la població són especialment transcendentals de cara
al manteniment de la productivitat i la feina i al creixement
econòmic i la competitivitat futurs de les Illes Balears.

La necessitat que s’executin amb diligència les obres
públiques, les infraestructures i les equipaments prevists i
pressupostats per a cada una de les administracions competents
es justifica per l’aportació d’aquestes obres a la competitivitat
i modernització de les nostres illes i d’activitat precisament al
sector més afectat per la crisi.

Finalment, reconeixem que l’eficàcia, els resultats i fins i tot
les possibilitats d’executar iniciatives i projectes requereixen
garantir-ne prèviament el finançament. Per tant, hem d’explotar
totes les possibilitats d’actuació amb aquesta finalitat i lluitar
per incrementar la disponibilitat i liquiditat financera del
Govern i altres institucions públiques, de les empreses, de les
entitats financeres i també de les famílies, sense que, en cap cas,
s’incrementi la pressió fiscal.

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

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar les actuacions per disposar del nou
pla d’ocupació de les Illes Balears que s’ha d’aplicar en matèria
de política ocupacional i laboral a les nostres illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ampliar les mesures a curt termini per donar
l’atenció deguda i el millor suport possible al major nombre de
persones necessitades a causa de l’actual conjuntura econòmica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure una ampliació dels recursos destinats a
la formació ocupacional que contengui activitats i pràctiques
laborals remunerades, proporcional o major que el creixement
de la mitjana dels desocupats.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure davant el Ministeri de Treball i
Immigració la regulació necessària per garantir prestacions
econòmiques transitòries als treballadors afectats per expedients
de regulació d’ocupació inherents als procediments judicials de
concursos de creditors.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a contribuir, directament i/o amb entitats
financeres, a solucionar insolvències conjunturals de famílies i
petites i mitjanes empreses mitjançant subvencions i/o avals o
la compra parcial d’hipoteques a preu de descompte o d’altres
operacions financeres similars.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solucionar amb eficàcia que les empreses puguin
cobrar o disposar per vies financeres dels imports que se’ls deu
per factures pendents de pagar del Govern.
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7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar i fer més eficients la despesa i les
accions de promoció del turisme de les nostres illes.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar una major agilitat a la licitació dels
projectes d’infraestructures, d’obra pública i d’equipaments.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a les empreses caracteritzades per
la utilització intensiva de la tecnologia, el dinamisme
exportador i l’adaptació als nous hàbits de la població.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estimular la circulació de l’estalvi que es mostra
desconfiat.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir una rigorosa reducció i control de la
despesa corrent en els pressuposts del 2009.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estudiar la implantació d’un sistema central de
compres de béns i serveis institucionals d’utilització comuna
que reguli la contractació centralitzada i els procediments per
dur-la a terme.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a explotar noves possibilitats d’actuació amb la
finalitat d’incrementar la disponibilitat financera de les
institucions públiques sense increment de la pressió fiscal.

Palma, a 31 d'octubre del 2008.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9677/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a visitants a les entitats culturals als centres gestionats
pel Consorci del Museu Militar de Menorca. (Mesa de 5 de
novembre del 2008).

RGE núm. 9678/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a centres que gestiona la Fundació Àrea de Creació
Acústica. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9679/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a activitats de la Fundació pública Balears per a la
Música. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9680/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a concerts escolars a l'Auditori del Conservatori de
Música i Dansa. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9681/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a concerts familiars a l'Auditòrium de Palma. (Mesa
de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9729/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndola postcoital (I). (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9730/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndola postcoital (II). (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9731/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndola postcoital (III). (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9732/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
píndola postcoital (IV). (Mesa de 5 de novembre del 2008).

Palma, a 5 de novembre 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.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de les quals forma part el Govern de les Illes Balears,
quants de visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci
del Museu Militar de Menorca i del Patrimoni Històric Militar
del Port de Maó i d'Es Castell?

Palma, a 30 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quins són els centres que gestiona la Fundació Àrea de
Creació Acústica?
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Palma, a 30 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quines activitats ha realitzat la Fundació pública Balears per
a la Música durant els anys 2007 i 2008 a Menorca i a Eivissa?

Palma, a 30 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quants de concerts escolars s'han celebrat a l'auditori del
Conservatori de Música i Dansa de Palma durant l'any 2007?

Palma, a 30 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants de concerts familiars s'han celebrat a l'Auditòrium de
Palma durant l'any 2007?

Palma, a 30 d'octubre del 2008.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data disposaran els centres de salut dels mitjans
necessaris per posar en marxa el programa de dispensació
gratuïta de la píndola postcoital?

Palma, a 29 d'octubre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Podria explicar el conseller de Salut i Consum el programa
de dispensació gratuïta de la píndola postcoital en el seu vessant
de salut pública? És a dir, objectiu de la iniciativa i mitjans
emprats per a la difusió de la iniciativa entre la població a la
qual va dirigida.

Palma, a 29 d'octubre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins aspectes d'educació sexual seran oferts pels
professionals dels centres d'atenció primària a l'hora de
dispensar gratuïtament la píndola postcoital? Existeix un
protocol o programa elaborat específicament en aquest sentit?

Palma, a 29 d'octubre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin protocol s'ha posat en marxa o es posarà en marxa per
tal de verificar el compliment de l'objectiu perseguit amb el
programa de dispensació gratuïta de la píndola postcoital?

Palma, a 29 d'octubre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 9741/08, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
sinistralitat laboral a les Pitiüses. (Mesa de 5 de novembre del
2008).

RGE núm. 9744/08, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lladó i Pol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
polítiques de responsabilitat social corporatives. (Mesa de 5 de
novembre del 2008).

RGE núm. 9745/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
fisioteràpia a domicili. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9746/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció dels consumidors. (Mesa de 5 de novembre
del 2008).

RGE núm. 9747/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
estatal d'habitatge. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9748/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incidència dels plans de turisme social europeu a Eivissa i
Formentera. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9749/08, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions de l'Hble. Sr. Antoni Alorda en relació amb la
política mediambiental del Govern. (Mesa de 5 de novembre
del 2008).

RGE núm. 9750/08, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a vessament de gasoil al Polígon de Son Castelló. (Mesa de 5
de novembre del 2008).

RGE núm. 9751/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exigència del català als professionals sanitaris. (Mesa de 5 de
novembre del 2008).

RGE núm. 9752/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desconnexions d'IB3 a les illes menors. (Mesa de 5 de
novembre del 2008).

RGE núm. 9753/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2009 en relació amb la situació econòmica
actual. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Conselleria de Treball i Formació de
les dades de sinistralitat laboral a Eivissa i Formentera?

Palma, a 4 de novembre del 2008.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina situació es troben actualment les polítiques de
responsabilitat social corporatives que du a terme la Conselleria
de Treball i Formació?

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La diputada:
Francesca Lladó i Pol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Conselleria de Salut i Consum del
pilotatge realitzat de fisioteràpia a domicili?

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Quines mesures desenvolupa la Conselleria de Salut i
Consum per millorar la protecció dels consumidors pel que fa
als productes d'importació?

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació del nou Pla estatal d'habitatge 2009-
2011?

Palma, a 4 de novembre del 2008.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina incidència tendran els plans de turisme social europeu
a les illes d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen a l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient les declaracions efectuades per l'Hble. Sr. Antoni
Alorda relatives a la política mediambiental del Govern de les
Illes Balears?

Palma, a 4 de novembre del 2008.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina va ser l'actuació de la Conselleria d'Interior en el
vessament de gasoil produït en el Polígon de Son Castelló el
passat 25 d'octubre?

Palma, a 4 de novembre del 2008.
El diputat:
Josep María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu l'Hble. Sr. Conseller que exigir el coneixement del
català com a requisit als professionals sanitaris millorarà la
qualitat del sistema sanitari?

Palma, a 4 de novembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Quins factors tècnics impossibiliten les desconnexions d'IB3
a les illes menors?

Palma, a 4 de novembre del 2008.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

Es ratifica el Molt Hble. Sr. President que els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2009 corresponen a la situació econòmica actual?
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Palma, a 5 de novembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9734/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte
per a la construcció d'una nova escola de persones adultes a
Maó, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba el projecte per a la construcció
d'una nova escola de persones adultes a Maó?

Palma, a 28 d'octubre del 2008.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 9674/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a decret de la segona opinió mèdica al sistema sanitari
públic. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

La Constitució Espanyola reconeix, a l'article 43, el dret a la
protecció de la salut i estableix que els poders públics
organitzaran la salut pública, mitjançant mesures preventives i
de les prestacions i els serveis necessaris.

L'article 4 de la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del Servei
Nacional de Salut, recull el dret dels ciutadans de disposar una
segona opinió facultativa sobre el seu procés, en els termes
prevists a l'article 28.1.

Per fi, la Llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, a l'article
11.4, reconeix el dret del pacient a una segona opinió mèdica.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar els
tràmits per desenvolupar el decret que reguli el dret a la segona
opinió mèdica al sistema sanitari públic de les Illes Balears.

Palma, a 29 d'octubre del 2008.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9675/08, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a boicot a empreses, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 5 de novembre del 2008).

RGE núm. 9676/08, del Grup Parlamentari Socialista
relativa a rebuig als retalls de serveis públics, amb tramitació
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 5 de novembre del
2008).

Palma, a 2 de novembre 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 la Comissió d'Economia.

Al nostre país s'han viscut als darrers temps alguns casos de
pressió a empreses privades mitjançant actituds totalment
rebutjables com la persecució empresarial i el boicot a certs
productes que, en opinió del Partit Socialista Obrer Espanyol,
representen un atemptat contra la llibertat ideològica dels
empresaris i dels treballadors.
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Si fa dos anys a tots ens sorprenia el boicot al cava català,
promogut per sectors conservadors contraris a la reforma de
l'Estatut que el mateix poble català aprovava, recentment ens
trobem amb una amenaça inqualificable als Hotels AC de
l'empresari navarrès Antonio Catalán, secretari general del partit
Unión del Pueblo Navarro, en el moment en què se suposa que
pot perillar el pacte polític que uneix aquest partit amb el Partit
Popular.

En un estat democràtic madur, com és el nostre, el nostre
partit opina que no haurien de tenir cabuda coaccions com els
exemples esmentats, contra la llibertat ideològica, protegida per
la Constitució Espanyola, ja que són reflex de tics autoritaris de
temps passats que, tot i que qui les exerceix de manera subtil
tingui com a objectiu pressionar determinades persones o
colAlectius, a la fi també afecten la xarxa productiva i els seus
treballadors.

Per aquest motiu, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que manifesti el seu total rebuig a qualsevol
persecució política de qualsevol empresa del nostre país per
raons d'ideologia política dels seus propietaris, gestors o
administradors, o fins i tot per raons d'ubicació geogràfica.

2. El Parlament de les Illes Balears, conscient dels perjudicis
que aquestes actuacions representen tant per l'equilibri
empresarial com per la conservació de llocs de feina dels
treballadors de les empreses afectades, manifesta el seu suport
als empresaris i treballadors que han sofert aquest tipus de
pressió i persecució.

Palma, a 30 d'octubre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.
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 la Comissió d'Economia.

Davant l'alarma social que estan creant les recents notícies
que algunes administracions públiques del nostre país retallen
inversions d'equipaments públics i despesa corrent en serveis
bàsics com ara l'ensenyament i la universitat, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el Govern
de les Illes Balears, malgrat la crisi econòmica de caire mundial
, però que també afecta el nostre país i la nostra comunitat,
manté la seva prioritat d'acompanyar i protegir els colAlectius de
persones més febles i que més precisen dels serveis públics, a la
vegada que reacciona per tal d'impulsar el sector econòmic i
productiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir-se en la línia iniciada de mantenir les
inversions públiques i els serveis a les persones, com a pilar
fonamental de la comunitat.

Palma, a 30 d'octubre 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. 5483/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a habitatges
turístics de vacances. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del 2008).

Quants habitatges de vacances s'han autoritzat a
Formentera? Llistat dels titulars, categoria, ubicació i data de
les autoritzacions.

Les competències en matèria d'ordenació turística fores
transferides al Consell Insular d'Eivissa i Formentera amb la
Llei 3/1996, de 29 de novembre del 1996 (BOIB de 21 de
desembre del 1996). I el nou Estatut d'Autonomia crea el
Consell Insular de Formentera, que és la institució competent en
matèria d'ordenació i planificació turística.

Palma, 8 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 5484/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a places
turístiques hoteleres a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

Quantes places turístiques hoteleres hi ha autoritzades a
Formentera? Llistat dels titulars, categoria, ubicació i data de
les autoritzacions.

Les competències en matèria d'ordenació turística fores
transferides al Consell Insular d'Eivissa i Formentera amb la
Llei 3/1996, de 29 de novembre del 1996 (BOIB de 21 de
desembre del 1996). I el nou Estatut d'Autonomia crea el
Consell Insular de Formentera, que és la institució competent en
matèria d'ordenació i planificació turística.
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Palma, 8 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 7736/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a data de
la represa de les tasques de construcció del centre de salut de
Sant Jordi a Eivissa. (BOPIB núm. 50 de 5 de setembre del
2008).

En quina data s'han reprès les tasques de construcció del
centre de salut de Sant Jordi a Eivissa, aturades per la
conselleria per un problema de formigó de l'estructura?

La construcció del centre de salut de Sant Jordi a Eivissa es
va aturar el dia 24 d'abril del 2008 per unes fissures i esquerdes
detectades a l'estructura de formigó forjat. Les obres es varen
reprendre el dia 28 de maig del 2008; durant aquest període de
temps es va continuar treballant en altres aspectes de l'obra.

Palma, 14 d'octubre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 7737/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
evolució de les obres del centre de salut de Sant Jordi. (BOPIB
núm. 50 de 5 de setembre del 2008).

Quina previsió té la Conselleria de Salut respecte de
l'evolució de les obres del centre de salut de Sant Jordi a
Eivissa?

Les obres es varen reprendre el dia 28 de maig del 2008 un
cop solucionats els problemes de les fissures de l'estructura de
formigó forjat. En aquests moments evolucionen segons el ritme
previst.

Palma, 14 d'octubre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 8000/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a inspecció
d'establiments de tot inclòs a Mallorca. (BOPIB núm. 51 de 12
de setembre del 2008).

S'ha fet una campanya específica d'inspecció als
establiments de tot inclòs de Mallorca?

La Conselleria de Turisme ha fet, mitjançant el Servei
d'Inspecció i estratègia turística, un seguiment dels establiments
que es comercialitzen en aquesta modalitat, com ja es ve fent
des del 2003. Les tasques d'aquest seguiment impliquen, entre
altres, el control per part de la Conselleria de Turisme del
compliment dels establiments que fan tot inclòs de la normativa
turística que els sigui d'aplicació.

Palma, 2 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 8001/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a segell
d'establiments de tot inclòs. (BOPIB núm. 51 de 12 de setembre
del 2008).

S'està treballant en la creació i l'aplicació d'un segell de
qualitat específic per als establiments de tot inclòs?

L'Institut de Qualitat Turística té una norma de qualitat que
per a la seva elaboració s'han tingut en compte les següents
normes: Q ICTE, ISO 9001-2000, ISO 14.001, així com totes
les normatives que els són d'aplicació (p.e. turística,
accessibilitat i barreres arquitectòniques, piscines, seguretat
alimentària, APPCC, prevenció de riscos laborals). L'aplicació
d'aquesta norma, com totes les normes de qualitat, és voluntària
i s'inicià la seva aplicació la temporada passada després de la
seva experimentació a uns quants establiments l'any 2006. Per
a enguany es té previst continuar amb l'aplicació de la norma en
aquells establiments que ho solAlicitin.

Palma, 2 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 8002/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actes d'inspecció
a establiments de tot inclòs. (BOPIB núm. 51 de 12 de setembre
del 2008).

Quantes actes d'inspecció s'han aixecat a establiments de
tot inclòs durant l'any 2008?

En la campanya de seguiment dels establiments que
ofereixen la modalitat de tot inclòs s'han aixecat 4 actes
d'infracció i s'han fet 65 informes tècnics.

Palma, 2 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 8003/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a actes d'inspecció
a establiments d'oferta complementària. (BOPIB núm. 51 de 12
de setembre del 2008).

Quantes actes d'inspecció s'han aixecat a establiments
d'oferta complementària durant l'any 2008?

El Servei d'inspecció estratègia turística de la Conselleria de
Turisme ha aixecat a data 30 de setembre del 2008 84 actes
d'infracció a establiments d'oferta complementària, de les quals
18 corresponen a reclamacions (6 bars, 2 cafeteries i 10
restaurants) i 66 a ilAlegals (19 bars, 12 cafeteries i 35
restaurants). Igualment s'han fet 303 informes tècnics que
corresponen a 74 bars, 76 cafeteries i 153 restaurants.

Palma, 2 d'octubre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 8263/08, i obertura del termini d'esmentes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre del 2008, havent estat presa en consideració pel
Ple de la cambra en sessió de dia 28 d'octubre d'enguany, la
proposició de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a indignitat
successòria per violència masclista (BOPIB núm. 53, de 16 de
setembre d'enguany), d'acord amb l'article 126.4 del Reglament
del Parlament, acorda de trametre-la a la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals i d'obrir un termini de quinze dies
perquè s'hi puguin presentar esmenes. Aquest termini
finalitzarà dia 25 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant ple RGE núm. 9653/08.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de novembre del 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
9743/08, presentat pel diputat Hble. Sr. Josep Lluís Carretero i
Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la pregunta esmentada, relativa a Pla estatal d'habitatge,
publicada al BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Anunci d'adjudicació d'un contracte de subministrament

mitjançant procediment negociat.

Parlament de les Illes Balears

S’anuncia la següent adjudicació definitiva d’un contracte
de subministrament:

1. Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. exp. 2/2008.

2. Objecte del contracte:
Subministrament de 1.500 exemplars d’una agenda del

Parlament de les Illes Balears per l’any 2009,  commemorativa
de l’Any Internacional de l’Astronomia.

Tipus de contracte: Subministrament.

3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
Tramitació: ordinària
Procediment: negociat sense publicitat.

4. Pressupost base de licitació:
Import total:  55.000,00 i amb l’IVA inclòs.

5. Adjudicació provisional:
Data: 17 de setembre de 2008.
Adjudicatari: José J. De Olañeta, Editor.
Import total: 50.026,08 i, IVA inclòs.
Butlletí Oficial de les Illes Balears: núm. 135 de

25/09/2008.

6. Adjudicació definitiva:
Data: 15 d’octubre de 2008.
Contractista:  José J. De Olañeta, Editor.
Import total:  50.026,08 i IVA inclòs.

A la seu del Parlament, a 29 d’octubre de 2008.
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.
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Ordre de Publicació

B)
Anunci per a la licitació mitjançant procediment obert d'un

contracte de servei de seguretat i vigilància als dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor,
11, i al carrer Palau Reial, 8, de Palma.

Parlament de les Illes Balears

Anunci per a la licitació mitjançant procediment obert
d'un contracte de servei de seguretat i vigilància als dos

edificis del Parlament de les Illes Balears, situats al
carrer Conqueridor, 11, i al carrer Palau Reial, 8, de

Palma

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de les Illes Balears.
Núm. expedient: 4/2008.
Perfil del contractant: www.parlamentib.es

 
2. Objecte del contracte

Servei de Seguretat i Vigilància als dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conquistador,
núm. 11 i al carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.

3. Tramitació, procediment i criteris
- Tramitació: ordinària
- Procediment: obert
- Criteris d’adjudicació:

1. Oferta econòmica: 40 %
2. Metodologia: 40 %
3. Borsa d’hores sense cost: 10 %
4. Millores: 10 %

4. Termini d’execució i lloc d’execució
- Termini: dos anys.
- Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer

Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.
- Possibilitat de pròrroga: sí, amb un màxim de dos anys.

 
5. Pressupost base de licitació

- Import sense IVA: 422.413,80 i
- IVA:  67.586,20 i
- Import total: 490.000,00.- i

6. Garantia
Garantia provisional: eximida.
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA

exclòs). 

7. Requisits específics del contractista 
Classificació: grup M subgrup 2 categoria b.
Tipus d’activitat: servei de guardes de seguretat.

8. Obtenció de documentació i informació:
a) Entitat: serveis econòmics del Parlament de les Illes

Balears.
b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8.
c) Localitat: Palma CP. 07001.
d) Telèfon: 971228281.
e) Fax: 971718201.
f) www.parlamentib.es (secció publicacions/altres).

9. Presentació de les ofertes:
a) Lloc de presentació: registre de l’Oficialia Major del

Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8 de
Palma, des de les nou a les catorze hores.

b) Data límit de presentació: quinze dies naturals a partir del
següent de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de
clàusules administratives particulars que regeixen aquesta
contractació.

d) Admissió de variants: no.
 
10. Obertura de proposicions

Tendrà lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears, carrer
Conquistador, núm. 11 de Palma.

Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant fax o telèfon.

11. Despeses dels anuncis
Seran a càrrec de l’adjudicatari.

A la seu del Parlament, a 29 d’octubre de 2008.
El lletrat oficial major,
Lluís Isern i Estela.

Ordre de Publicació

C)
Convocatòria per al proveïment de dues places d'uixers del

cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter
de funcionaris interins per oposició de torn lliure.

Resolució de Presidència

Bases de la convocatòria per al proveïment de dues places
d'uixers del cos d'uixers del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de funcionaris interins per

oposició de torn lliure

      La Presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa de dia 29 d'octubre del
2008, i atès el que es disposa als articles  4, 12 i 13 de l'Estatut
de personal del Parlament de les Illes Balears, dicta la següent

Resolució:

        Atès que actualment hi ha cinc places d’uixers vacants per
diversos motius, que estan dotades pressupostàriament, la qual
cosa causa distorsions en el funcionament dels serveis assignats
als membres dels cos d’uixers, i atesa la urgència de comptar
amb el nombre d’uixers adient per dur a terme les tasques
encomanades amb l’eficàcia requerida, s’acorda d’aprovar la
convocatòria per cobrir mitjançant oposició en torn lliure dues
places vacants en el cos d'uixers del Parlament de les Illes
Balears, amb caràcter de funcionaris interins, tot tenint en
compte que s’han de reduir al màxim tots els terminis prevists
en els actes administratius de tràmit derivats de la present
convocatòria, que siguin reglamentaris, d'acord amb les
següents bases:
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Primera
Objecte de la convocatòria

Cobrir mitjançant oposició en torn lliure dues places vacants
al cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter
de funcionaris interins, del grup C2 (D), nivell de complement
de destí 16 i complement específic de 679’06  i mensuals, a fi
d’ocupar llocs de feina d’uixers,  mentre els actuals titulars
d’aquests llocs es trobin en situació administrativa d’excedència
voluntària per prestació de serveis en el sector públic, en
situació administrativa de serveis especials o en altres situacions
administratives.

Segona
Requisits personals

1. Ser espanyol o bé nacionals d’altres estats i complir els
requeriments i les condicions establertes a l’article 57 de la Llei
7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

2. Tenir complerts els 16 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública; ni haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari; ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.

4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.

5. Tenir el títol de graduat en ensenyament secundari obligatori,
graduat escolar, cicle formatiu de grau mitjà o equivalents.  

6. Estar en possessió del certificat “B” de català o equivalent,
lliurat per l’EBAP (o l’anterior IBAP) a partir del 1994, o bé per
la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports, que segons el Decret 80/2004, de
10 de setembre, sobre avaluació i certificació de coneixements
de català (publicat al BOIB núm. 132, del 21-09-2004), que
garanteixi els coneixements de català exigits,. Aquells aspirants
que no presentin el títol anterior i/o assimilat o equivalent
hauran de realitzar una prova de català per demostrar la seva
suficiència en el coneixement d’aquesta llengua.

7. Estar en disposició del carnet de conduir B o equivalent.

8. Abonar en concepte de drets d’examen la quantitat de 11,89
i ,  q u e  s e r à  i n g r e s s a d a  a  l a  C / C  n ú m.
2051-0099-81-1007788987 de la Caixa de Balears “SA
NOSTRA”.  Aquells aspirants que resultin exclosos en la
convocatòria tindran dret a la devolució de la taxa esmentada.

Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la instància
corresponent, segons el model que figura a l’annex II, en el
termini de deu dies naturals a comptar des de l'endemà al de la
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Els aspirants, juntament amb la
instància, hauran de presentar fotocòpia compulsada del
certificat o títol de català si s’està en possessió d’aquest, el seu
currículum vitae; i fotocòpia compulsada del DNI o document
equivalent. Finalment s’adjuntarà el justificant d’haver ingressat
els drets d’examen.

2. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pels
procediments establerts a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener.

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, en el termini
màxim de quinze dies l'Oficialia Major publicarà al tauler
d'anuncis de la Cambra, la llista provisional d'admesos i
exclosos. S'hi farà constar el nom, els cognoms i el núm. del
DNI, així mateix s'assenyalarà el motiu de la no-admissió dels
aspirants exclosos, per tal que aquests, en el termini de cinc dies
hàbils comptadors des de la data de publicació de la llista
provisional, puguin alAlegar o esmenar la causa que ha motivat
la seva exclusió provisional.

4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim de
quinze dies, el Tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin
pogut presentar, si n'hi havia, dictarà la resolució corresponent,
i farà pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que
s'exposarà al tauler d’anuncis i es publicarà al Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, juntament  amb el lloc, la
data i l'hora de celebració de l’exercici de català. En relació amb
la prova de català els aspirants disposaran de tres dies hàbils des
de la data de publicació de la data i l'hora de la seva realització
al tauler d’anuncis, per esmenar o corregir errors, que seran
resolts per resolució del tribunal en el termini de tres dies hàbils.

Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament

1. El tribunal es constituirà dins els vuit dies hàbils següents al
de la finalització del termini de presentació de les solAlicituds,
amb convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per
part del president d'aquest.

2. El tribunal qualificador estarà constituït pels següents
membres:

- President: la presidenta del Parlament de les Illes Balears
o membre de la Mesa en qui delegui.

- Secretari: el cap de Recursos Humans. Suplent: el cap de
secció de Tresoreria.

- Vocal: el vicepresident segon. Suplent: un altre membre de
la Mesa.
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- Vocal: el lletrat oficial major o lletrat en qui delegui.
Suplent: un altre lletrat.

Vocal: l’uixer major. Suplent: la viceuixer major.

3. En la sessió constitutiva, el president solAlicitarà als membres,
titulars i suplents, la declaració expressa de no trobar-se
sotmesos a les circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú. L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal se
substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29
d'aquesta llei.

4. Per actuar vàlidament el Tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres (un dels quals n'haurà de ser
el president i un altre el secretari). Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents i en cas d'empat dirimirà amb el
seu vot el president.

5. Als efectes de notificacions i incidències, el Tribunal tindrà
la seva seu al Parlament de les Illes Balears.

6. El Tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.

7. El Tribunal podrà nomenar els assessors corresponents, si
així ho estima necessari per al bon funcionament del procés
selectiu.

Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El procés selectiu consistirà a superar l’oposició que es
detalla:

Proves selectives

Es duran a terme dos exercicis obligatoris i un tercer per
conèixer la suficiència dels aspirants en relació amb el
coneixement de la llengua catalana, que no hagin presentat el
corresponent títol o certificat.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida
única.

5.1. Exercici de català: de caràcter obligatori. Consistirà en la
realització d'una prova oral i escrita, que determinarà el tribunal,
amb la finalitat de ponderar la suficiència sobre els
coneixements orals i escrits de català, i s'hi exigirà un nivell
equivalent al requerit per disposar del certificat “B” de català.

El tribunal podrà nomenar els assessors lingüístics que
consideri pertinents per tal d'avaluar-lo. Es qualificarà com apte
o no apte. Els aspirants declarats no aptes restaran  eliminats del
procés selectiu.

Els aspirants que presentin el certificat exigit a la base
segona restaran exempts de realitzar la prova de català.

5.2. Exercici primer (teoricopràctic): de caràcter obligatori.
Consistirà a contestar un qüestionari de 80 preguntes tipus test,
amb respostes alternatives referents al contingut complet dels
temes que figuren a l’annex I de les bases. El temps màxim per
realitzar aquest exercici serà de 90 minuts. De les 80 preguntes,
50 versaran sobre el contingut dels temes de l’1 al 12; i les 30
restants sobre el contingut dels temes del 13 al 15. La puntuació

màxima serà de 10 punts. Els aspirants que no arribin a la
puntuació de 5 punts en quedaran eliminats.

Les preguntes no resoltes, tant si hi figuren les quatre
opcions en blanc com si hi figura més d’una resposta, no es
valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran
amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. Per
efectuar la qualificació de l’exercici s’aplicarà la fórmula
següent:

Q = ( A-(E/3) ) x 10/P
Q:  resultat de la prova
A: número de respostes encertades
E: número de respostes errònies
P: número de preguntes de l’exercici

               
Abans de l’inici de l’exercici,  i mitjançant sorteig públic o

altre sistema equivalent, es triarà el qüestionari corresponent
d’entre almenys tres alternatives possibles.

5.3. Exercici segon (entrevista personal): es farà a l’hora i la
data que fixi el tribunal. Consistirà a contestar oralment les
preguntes que formulin els membres del tribunal sobre els
estudis, l’experiència professional i laboral dels aspirants, el
coneixements d’idiomes i els cursos fets; així com sobre altres
matèries que es considerin oportunes i necessàries en relació
amb el seu currículum vitae. S'hi valorarà principalment
l’adequació dels aspirants al perfil requerit per ocupar places
d’uixers, que prèviament establirà el tribunal, a fi de ponderar
amb objectivitat les capacitats, qualitats, habilitats socials i
d’altres que permetin desenvolupar amb eficàcia i eficiència les
tasques pròpies assignades al cos d’uixers. L’ordre d’actuació
dels aspirants serà alfabètic amb la realització prèvia del
corresponent sorteig abans de començar la prova. Aquest
exercici es qualificarà com apte o no apte. Els aspirants amb
qualificació de no apte restaran eliminats del procés selectiu.

5.4. La puntuació de l’exercici primer es realitzarà d’acord amb
la fórmula establerta a l’apartat 5.2 d'aquestes bases. Les
puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en les actes
respectives , així com les incidències que puguin sorgir durant
la celebració de les proves selectives.    

Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers
exercicis. Entre exercici i exercici o prova ha de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils.

Els aspirants podran  efectuar reclamacions en el termini de
tres dies hàbils des de la data en la qual es publiquin les
qualificacions provisionals de cada exercici en el tauler
d’anuncis de la Cambra. El Tribunal disposarà de quatre dies
hàbils per resoldre les reclamacions i publicar la llista definitiva
dels aspirants que han superat l’exercici, des de la data de
publicació abans assenyalada.

Sisena

L’ordre per a la realització dels exercicis de l’oposició de la
present convocatòria serà la següent:

1. Prova de català
2. Exercici primer (teoricopràctic)
3. Exercici segon: entrevista personal
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Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la Cambra la llista provisional
amb la relació dels aspirants que han superat les proves
selectives amb les puntuacions corresponents.

Des de la data de la publicació de la llista provisional, els
aspirants disposaran de tres dies hàbils per efectuar les possibles
reclamacions.

A continuació, el tribunal disposarà de quatre dies naturals
per resoldre les reclamacions i, tot seguit, es farà pública la
resolució definitiva amb els dos aspirants seleccionats.
                                     
Setena
Presentació de documents

7.1. Dins dels deu dies naturals des que es faci pública la
resolució que contengui la relació amb els dos aspirants
seleccionats, i prèvia notificació per part de l'Oficialia Major,
aquests aportaran els documents següents en el Registre de la
Cambra:

1. Partida de naixement o certificat  d’adquisició de la
nacionalitat espanyola, o la de la resta d’estats membres
de la UE o la d’aquells països que per llei pertoqui.

2. Certificació lliurada pel registre de penals i rebels, on
s’acrediti que no s’està condemnat/ada a penes que
inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques,
lliurada, com a màxim, tres mesos abans de la data final
del termini per presentar els documents.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat
separat/ada mitjançant expedient disciplinari, de
qualsevol administració pública.

4. El títol de graduat en ensenyament secundari obligatori,
graduat escolar, cicle formatiu de grau mitjà o
equivalent, o títol superior.

5. Certificat mèdic on consti que l’aspirant no té cap
malaltia o defecte que li impedeixi d’exercir amb
normalitat les funcions pròpies com empleat públic.

6. Carnet de conduir B o equivalent.

Si es presenten còpies hauran d’estar degudament
compulsades.
                                                            
Vuitena
Nomenament i presa de possessió

8.1. Conclòs establert a l’apartat anterior, es procedirà per part
de la presidenta del Parlament de les Illes Balears, oïda la Mesa
i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionaris interins
del cos d’uixers dels aspirants que hagin superat el procés
selectiu i presentat la documentació requerida, i es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

8.2. Atesa la urgència per cobrir interinament les places d’uixers
els interessats disposaran de tres dies hàbils des de la data de
publicació del seu nomenament com a funcionaris interins en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, per prendre
possessió de les places. Si no en prenen possessió en el termini
indicat sense causa justificada, no podran ser nomenats
funcionaris interins del cos d’uixers.    

Novena
Substitució
 

En cas que la documentació aportada per la persona
proposada presenti defectes no rectificables que impedeixin
formalitzar-ne el nomenament, que aquesta renunciï o que no
prengui possessió de la plaça en el termini establert sense causa
justificada, la presidenta del Parlament podrà substituir el
proposat per la persona que el segueixi a la llista definitiva dels
aspirants que hagin superat les proves selectives.

Desena

En relació amb l’establert a la base desena de la
convocatòria per cobrir sis places d’uixers en torn lliure
publicada al BOPIB núm. 145, de dia 25 d’agost del 2006, en el
sentit de constituir una borsa amb els aspirants que superaren les
proves selectives, atès el temps transcorregut sense aprovar la
resolució de creació de la borsa prevista, s’acorda de no fer-ne
efectiva la possibilitat de crear la borsa esmentada, atès que
resulta poc operativa i adequada l’opció de cridar els possibles
aspirants interessats després d’un període transcorregut tan llarg
des de la finalització del procés selectiu; així mateix es
considera exhaurida i s’acorda l’anulAlació de la borsa d’uixers
creada per acord de la Mesa a la sessió celebrada dia 25 d’abril
del 2001, publicada al BOPIB  núm. 92, de 4-05-2001 i al
BOPIB núm. 105, de  30-07-2001, atenent els mateixos criteris
fixats abans.

Onzena

En cas d’empat en la puntuació final, s’adjudicaran les
places per sorteig.

Dotzena 
Disposicions finals i recursos

10.1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran
ser impugnats d'acord amb l'establert a la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, a la Llei 4/1999, de 13 de
gener, que modifica l’anterior, i a la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

10.2. En tot allò no previst a les presents bases, a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, i a l’aprovat per la
Mesa en la matèria que ens ocupa, s'estarà al que es disposa al
Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament
d'ingrés del personal al servei de la comunitat autònoma de les
Illes Balears; al Decret 26/2001, de 16 de febrer, que modifica
l’anterior; a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic; i a la Llei 3/2007, de 3 de març, de la Funció
Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

10.3. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà del de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i a la Llei 4/1999, de 13 de gener del 1999,
que modifica la llei anterior; i a l'article 77 de l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes; o bé recurs contenciós
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de les
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Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als articles 8.2 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 publicació de la
resolució que conté aquestes bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

10.4. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 d'octubre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Annex I
Temes

I. Part de coneixements teòrics

1. La Constitució Espanyola de 1978:  principis generals,
estructura i contingut. 

2. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic
i principis generals. La reforma de l'Estatut.

3. El president del Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Elecció, estatut i funcions. L’organització del
Govern de les Illes Balears: composició i funcions, amb
especial referència a les conselleries.

4. L’Administració General de l’Estat i l’Administració Local.
Els consells insulars.  Nocions generals, competències i
organització.

5. La Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú: objectius i àmbit
d’aplicació. Els principis d’organització administrativa:
competència, eficàcia, jerarquia, descentralització,
desconcentració i coordinació. Els drets del ciutadans en les
relacions amb les administracions públiques.

6. L’Estatut dels diputats del Parlament de les Illes Balears,
drets i deures, pèrdua i adquisició de la condició de diputat.

7. Les sessions: classes, dies hàbils, ordre del dia, debats i
votacions.

8. La Presidència, la Mesa i la Junta de Portaveus. Els grups
parlamentaris. La Diputació Permanent.

9. El procediment  legislatiu. Projectes de llei. Proposicions de
llei. Iniciativa popular i dels consells insulars.

10. Les comissions parlamentàries: permanents i no
permanents. El Ple. 

11. Drets, deures, codi de conducta i incompatibilitats dels
empleats i funcionaris públics. Adquisició i pèrdua de la
condició de funcionari. La selecció dels funcionaris
públics. Requisits per ingressar en la funció pública. La
provisió de llocs de treball.

12. La Unió Europea. Antecedents, objectius i naturalesa
jurídica. Les institucions europees. El Consell i la
Comissió, el Parlament i el Tribunal de Justícia de la
UE.

II. Part de coneixements pràctics

13. Edificis autonòmics: localització de les seus dels òrgans
principals i de les entitats adscrites o dependents de les
conselleries del Govern de les Illes Balears. Ubicacions
de les distintes administracions públiques a les Illes
Balears.

14. Funcions de caràcter general del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears i treballs assignats diaris.
Funcions específiques del cos d’uixers durant la
celebració de sessions parlamentàries, actes
institucionals i protocolAlaris, audiències, i d’altres actes
oficials.

15. Organigrama del Parlament de les Illes Balears amb
especial referència a l’organització de l’àrea de
Comunicació i Relacions Externes.  

16.

Annex II
Model d'instància

......... (nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................del.......,
a............................, província de.........., que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................…………………
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de..........., 
Codi postal..............…, amb DNI núm............... i
telèfons.............................

Declar:

• Que reunesc totes les condicions requerides a la base
segona de la convocatòria publicada al BOPIB
núm......de data............. per proveir dues places d’uixers
amb caràcter de funcionaris interins del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears per oposició en torn lliure.

• Que adjunt la fotocòpia compulsada del meu DNI o
document equivalent.

• Que adjunt certificat oficial acreditatiu del meu
coneixement del català oral i escrit (en cas que es
posseeixi).

• Que adjunt el justificant d’haver ingressat els drets
d’examen.

• I, finalment, adjunt el meu currículum vitae, i faig
constar que les dades que hi consten són certes.

 
 Per tot  això, solAlicit de ser admès/essa a les corresponents
proves selectives.

.................a ........ d .......................del ................

Signatura.

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.
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Ordre de Publicació

D)
Admissió de l'escrit RGE núm. 9685/08, presentat pel

diputat Hble. Sr. Bartomeu Vicens i Mir, mitjançant el qual
manifesta la voluntat d'incorporar-se al Grup Parlamentari
Mixt, i dissolució del Grup Parlamentari Unió Mallorquina. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre del 2008, admet a tràmit l'escrit esmentat i es
dóna per assabentada del pas del Sr. Vicens al Grup
Parlamentari Mixt. 

Conseqüentment, i d'acord amb l'establert a l'article 26 del
Reglament del Parlament, la Mesa declara la dissolució del
Grup Parlamentari Unió Mallorquina i la incorporació
immediata dels diputats que l'integraven al Grup Parlamentari
Mixt.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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