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1. PLE DEL PARLAMENT

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.1. ESMENES

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25

de novembre del 2008, rebutjà l'esmena a la totalitat de
devolució RGE núm. 10083/08,  del Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei  RGE núm 9662/08, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2009.
(BOPIB núm. 58, de 29 d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional sobre el Dia Internacional contra

la violència de gènere.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de novembre del 2008, s'aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Declaració institucional sobre el Dia Internacional contra
la violència de gènere

Dia 25 de novembre de 1960, a la República Dominicana,
les germanes Mirabal, opositores al règim tirànic de Leónides
Trujillo, varen aparèixer assassinades, amb els cossos
destrossats per la tortura.

L’any 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides, en
homenatge a aquells fets, declarà dia 25 de novembre Dia
Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les
Dones.

La violència de gènere és, sense dubte, la forma més brutal
de discriminació. L’expressió més inhumana de la desigualtat.

En paraules de Kofi Annan, la violència de gènere és,
possiblement, la més vergonyosa violació dels Drets Humans.
Mentre aquesta continuï, no podem afirmar que estem
aconseguint progressos reals de cap a la igualtat, el
desenvolupament i la pau.

Aquesta realitat, que s’expressa de moltes maneres i a molts
d’àmbits, colpeja durament arreu del món. Amagada darrera
tradicions culturals, o darrera conflictes socials o darrera l’afany
de lucre sense escrúpols, la violència de gènere adopta múltiples
cares.

L’Estat espanyol i les Illes Balears no són una excepció. Les
xifres parlen totes soles.

Avui, el Parlament de les Illes Balears vol declarar el seu
compromís institucional, i el compromís de tots els seus
membres, en la lluita contra la violència de gènere i en contra de
tota discriminació.

Un compromís que implica el suport decidit a les víctimes.

Un compromís que implica, també, treballar per fer de la
Declaració dels Drets Humans no tan sols uns principis, una
inspiració, sinó una realitat arreu del món.

Un compromís, en definitiva, amb les mesures que permetin
que tots els ciutadans i les ciutadanes, independentment de
l’ètnia, l’origen, les creences religioses i polítiques i el seu lloc
de residència, puguem ser realment iguals en drets i en deures.

Animam totes les institucions, organitzacions socials,
entitats i colAlectius, tots els ciutadans i ciutadanes que
mantinguin la seva lluita contra la violència de gènere per, entre
tots, aconseguir la seva total desaparició."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Aprovació de les quanties globals del pressupost de la

comunitat autònoma i de les seves entitats autònomes, de les
entitats de dret públic, de les societats públiques i de les
fundacions; de les quanties globals de l'IB-salut i de les entitats
de dret públic i de les fundacions que en depenen; i les
quanties globals de l'Agència Tributària, per a l'any 2009.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25
de novembre del 2008, aprovà per 29 vots a favor, 28 en contra
i cap abstenció, les quanties globals següents:

• Les quanties globals del pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats
autònomes per a l'exercici del 2009, els estats de despeses i
d’ingressos de les quals s'eleven a 3.558.897.075 euros.

• Les quanties globals de les entitats de dret públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2009, els
estats de despeses i d’ingressos de les quals s'eleven a
645.000.601 euros.
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• Les quanties globals de les societats públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears  per al 2009, els
estats de despeses i d’ingressos de les quals s'eleven a
100.598.922 euros.

• Les quanties globals de les fundacions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2009, els estats de
despeses i ingressos de les quals s'eleven a 71.358.826
euros.

• Les quanties globals del pressupost de l’Ib-Salut per al
2009, els estats de despeses i d’ingressos de les quals
s'eleven a 1.229.309.750 euros.

• Les quanties globals dels pressuposts de les entitats de dret
públic dependents de l’Ib-Salut per al 2009, els estats de
despeses i d’ingressos de les quals s'eleven a 83.197.415
euros.

• Les quanties globals dels pressuposts de les fundacions
dependents de l’Ib-Salut per al 2009, els estats de despeses
i d’ingressos de les quals s'eleven a 195.671.939 euros.

• Les quanties globals del pressupost de l’Agència Tributària,
els estats de despeses i d’ingressos de les quals s'eleven a
15.885.008 euros.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6806/08, relativa a la creació d'una comissió per establir
criteris per a l'oferta de formació professional a les Illes
Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a crear una comissió en el si del Consell de Formació
Professional, per establir els criteris per a l’oferta de formació
professional, en la qual participen, a més del sector educatiu,
agents socials, la Conselleria de Treball i sectors empresarials
a les Illes Balears. Aquesta comissió treballarà de manera
descentralitzada, tenint en compte les particularitats de
cadascuna de les illes."

A la seu del Parlament, 25 de novembre del 2008.
La secretària:
Francesca Lladó i Pol.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de novembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6807/08, relativa a dotació de beques per a persones que
cursin estudis de formació professional i que visquin a zones
on no es puguin cursar estudis d'FP, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a estudiar dins el Consell de la Formació Professional
les necessitats de desplaçament dels alumnes i de les alumnes
que volen cursar estudis de formació professional i que viuen a
llocs on no es poden cursar, per tal d’obrir amb posterioritat una
convocatòria de beques per compensar els costos de
desplaçament."

A la seu del Parlament, 25 de novembre del 2008.
La secretària:
Francesca Lladó i Pol.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
9400/08, relativa a construcció d'una nova via connectora a
Palma, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que

hi hagi una nova via connectora des de l'autopista d'Inca fins al
nou hospital de Son Espases, sense que el traçat no afecti els
nuclis de Son Sardina i Sa Garriga, i que s'haurà de dur a terme
durant l'actual legislatura."

A la seu del Parlament, 26 de novembre del 2008.
La secretària:
Aina Crespí i Prunés.
El president:
Miquel Gascón i Mir.



1980 BOPIB núm. 64 -  5 de desembre del 2008

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9786/08, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex d'audiència d'IB3.
(BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9785/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i
Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
feina a amortitzar. (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del
2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9787/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a despesa total d'IB3.
(BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9792/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acomiadament de personal de la delegació de Menorca, Eivissa
i Formentera. (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9793/08, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i
Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió d'un
senyal de televisió a TV3. (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9784/08, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de plantilla
d'IB3. (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9794/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vendre les cases i anar de
lloguer. (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9795/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vendre les cases i anar de
lloguer (II). (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9796/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost total de la plantilla d'IB3.
(BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 13 de novembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm.
9797/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a capacitat de servei d'IB3.
(BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8187/08, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòria de processos selectius de
personal a la Fundació Balears a l'Exterior abans de juliol del
2007. (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8188/08, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a documentació de convocatòries per a la
contractació de personal interí a la Fundació Balears a l'Exterior
abans de juliol del 2007. (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 8189/08, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat de la convocatòria per proveir de
personal fix la Fundació Balears a l'Exterior abans de juliol del
2007. (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre del 2008, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 2472/08 a 2479/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nivells de nitrats a aigües
interiors de Menorca (I a VIII). (BOPIB núm. 35, de 4 d'abri1
del 2008).

Les 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 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre del 2008, debaté
la pregunta RGE núm. 2480/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a nivells de nitrats a aigües interiors de Menorca (IX).
(BOPIB núm. 35, de 4 d'abri1 del 2008).

Les 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 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 26 de novembre del 2008, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm.  9401/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a materialització de projectes
d'infraestructures. (BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre 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 Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre el projecte Cinquena Illa. (RGE núm. 7681/08).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre
del 2008, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Presidència qui, acompanyat de la directora general de
Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa i de la
cap de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elecció del càrrec de secretari de la Comissió d'Ordenació

Territorial.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre del 2008, quedà
proclamada secretària de la comissió per 9 vots a favor i 3 vots
en blanc, l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés.



BOPIB núm. 64 -  5 de desembre del 2008 1983

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 9583/08.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de novembre del 2008, la
pregunta esmentada, presentada per la diputada Hble. Sra.
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a protocol subscrit entre la Conselleria de Turisme i la de Medi
Ambient en relació amb el Centre d'interpretació de Son Real
(BOPIB núm. 59, de 31.10.08), va resultar decaiguda, atesa
l'absència d'aquesta diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 11687/08, de l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu
Vicens i Mir, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a model de
finançament. (Mesa de 3 de desembre del 2008).

RGE núm. 11688/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a pana elèctrica. (Mesa de 3 de desembre
del 2008).

RGE núm. 11689/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprovació del decret de català per als professionals sanitaris
de les Illes Balears. (Mesa de 3 de desembre del 2008).

RGE núm. 11690/08, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinàs
i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de les llistes d'espera a les Illes Balears. (Mesa de
3 de desembre del 2008).

RGE núm. 11691/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a posada en funcionament de la facultat de medicina. (Mesa de
3 de desembre del 2008).

RGE núm. 11692/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a efectes de la moratòria urbanística aprovada pel Consell
d'Eivissa sobre el nou hospital. (Mesa de 3 de desembre del
2008).

RGE núm. 11693/08, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a connexió de
l'illa de Menorca amb el gasoducte. (Mesa de 3 de desembre
del 2008).

RGE núm. 11694/08, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
interpretació del president del Govern en relació amb la
disposició transitòria setena de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears. (Mesa de 3 de desembre del 2008).

RGE núm. 11699/08, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de xoc contra la sinistralitat laboral. (Mesa de 3
de desembre del 2008).

RGE núm. 11700/08, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora del finançament universitari. (Mesa de 3 de desembre
del 2008).

RGE núm. 11701/08, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millora de les ajudes econòmiques a l'alumnat universitari.
(Mesa de 3 de desembre del 2008).

RGE núm. 11702/08, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats
dels infants amb trastorns en el desenvolupament. (Mesa de 3
de desembre del 2008).

Palma, a 3 de desembre del 2008.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin moment es troba la negociació del nou model de
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 3 de desembre del 2008.
El diputat:
Bartomeu Vicens i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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En relació amb la pana elèctrica del passat mes de
novembre, quines actuacions ha fet la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per exigir les responsabilitats pertinents a les
empreses generadores i distribuïdores d'energia elèctrica de les
Illes Balears?

Palma, a 3 de desembre del 2008.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Continua considerant l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum adient l'aprovació del decret de català que prioritza el
coneixement d'una llengua a l'assistència sanitària de les
persones?

Palma, a 3 de desembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Quines mesures pensa adoptar el conseller de Salut i
Consum davant l'increment de les llistes d'espera a la nostra
comunitat autònoma?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
Isabel Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pot concretar el Govern de les Illes Balears en quin termini
posarà en funcionament la nova facultat de medicina?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.

En quina mesura afectarà la moratòria urbanística aprovada
pel Consell d'Eivissa la construcció del nou hospital?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quina data té previst el Govern de les Illes Balears que
Menorca estigui connectada al gasoducte com la resta de les
Illes?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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

Quina interpretació fa el Molt Hble. Sr. President del
Govern de la disposició transitòria setena de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears pel que fa a la possible
dissolució anticipada del Parlament?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.

Quin seguiment té el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral
a les Illes Balears?
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Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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.

Què pensa fer la Conselleria d'Educació i Cultura en relació
amb l'acord de pacte de govern de millorar el finançament
universitari en els pressuposts de l'any 2009?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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

Què pensa fer la Conselleria d'Educació i Cultura en relació
amb l'acord de pacte de govern de millorar les ajudes
econòmiques a l'alumnat universitari de les Illes Balears en els
pressuposts de l'any 2009?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines accions desenvolupa la Conselleria de Salut i
Consum per donar resposta a les necessitats dels infants que
presenten trastorns en el seu desenvolupament a la primera
etapa de la seva vida?

Palma, a 2 de desembre del 2008.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 10907/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a Fons de cooperació al desenvolupament, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
3 de desembre del 2008).

Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Un element fonamental per determinar el contingut de la
cooperació al desenvolupament és la concepció que es tingui de
quines són les prioritats del desenvolupament, determinar
aquestes prioritats i distingir entre els fons que corresponen al
finançament oficial o públic i els que tinguin la consideració
explícita d'Ajuda Oficial al Desenvolupament.

Els criteris no poden dependre de les opinions particulars de
cada govern. I aquests han d'estar basats en un seguit de
principis ètics i operatius entre els quals destaquen els
d'humanitat, neutralitat, independència i universalitat.

L'any 2007 es produí una frenada en l'ajuda humanitària
espanyola, un fet preocupant ja que l'Ajuda Oficial al
Desenvolupament (AOD) va créixer el 2007, però el component
humanitari d'aquesta ajuda s'ha aturat i s'ha mantingut igual o
menor respecte del 2006.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
que els Fons de Cooperació al Desenvolupament siguin
destinats únicament als programes de cooperació al
desenvolupament.

Palma, a 24 de novembre del 2008.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.



1986 BOPIB núm. 64 -  5 de desembre del 2008

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3735/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, relativa a turisme de
creuers i ordenació del port d'Eivissa. (BOPIB núm. 39 de 2 de
maig del 2008).

Creu l'Hble. Conseller de Turisme que és positiu invertir en
promoció per ampliar el turisme de creuers sense que es porti
a terme l'ordenació del port d'Eivissa?

Qualsevol inversió en promoció que dugui aparellat
l'increment de turistes, especialment en temporada baixa, serà,
en principi, una bona notícia.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 4884/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a inversions de
l'Estatut d'Autonomia a Menorca (III). (BOPIB núm. 45 de 13
de juny del 2008).

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la
Conselleria de Turisme en els convenis amb el Govern de
l'Estat descrits a la disposició addicional 6a i la disposició
transitòria 9a del nou Estatut en matèria d'infraestructures
turístiques a l'illa de Menorca?

Les actuacions següents: Pati de Sa Lluna i projecte
museístic de Can Oliver a Maó.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 5318/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a promoció
turística de Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol del
2008).

Llistat de les actuacions de promoció turística que
realitzarà el Consell de Formentera amb el finançament de
l'IBATUR.

S'ha signat un conveni entre l'IBATUR i el Consell Insular
de Formentera per realitzar un programa d'actuacions
promocionals a l'illa de Formentera durant l'any 2008. Aquest
conveni d'actuacions promocionals és genèric per una quantia
determinada; per tant al finalitzar l'any, quan es justifiqui la
despesa, es determinaran les concretes actuacions i es podrà
lliurar el llistat solAlicitat.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
D)

A les preguntes RGE núm. 5488/08, 5504/08 i 5506/08,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra,
relatives a visites del conseller i/o alts càrrecs de la
Conselleria de Turisme a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de
juliol del 2008).

Visites del conseller i/o alts càrrecs de la Conselleria de
Turisme a Formentera en aquesta legislatura i agenda
d'aquestes.

El dia 23 de gener del 2008 la directora de l'IQT va visitar
Formentera per presentar-se amb el seu nou càrrec i va explicar
el projecte de l'IQT.

El 25 de febrer del 2008 es va signar un conveni entre el
consell insular i l'IBATUR de promoció turística amb la
presència, naturalment, del conseller de Turisme i del director
general de Promoció Turística; també es va mantenir una reunió
amb el sector.

El dia 25 de juny del 2008 el director general d'Ordenació i
Planificació va realitzar visites al sector turístic de Formentera.

el dia 10 de juny 2008 el gerent de l'INESTUR va visitar,
juntament amb els directors d'àrea, el Consell Insular de
Formentera per tal de tractar temes turístics que afecten l'illa, tal
com són:
• La implantació del sistema de SICTEC (Sistema Integral de

Calidad Turística en Destinos) a tota l'illa. IQT.
• Realitzar un projecte de cicloturisme. IMET.
• Revisar les dades de flux turístic. CITTIB.

Els dies 21 i 22 de juliol del 2008 el director general de
Promoció Turística va presentar el vigent Pla de màrqueting.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 5505/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a visites de la
gerent d'IBATUR a Formentera. (BOPIB núm. 47 de 4 de juliol
del 2008).

Visites de la gerent de l'IBATUR a Formentera en aquesta
legislatura i agenda d'aquestes.

No s'ha produït encara cap visita de la gerent de l'IBATUR
a Formentera en aquesta legislatura.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.
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Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 6203/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a regularització
de places turístiques ilAlegals a Formentera (I). (BOPIB núm.
48 de 18 de juliol del 2008).

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

Les competències en matèria d'ordenació turística foren
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, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
G)

A les preguntes RGE núm. 6204/08 i 6205/08, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relatives a
regularització de places turístiques ilAlegals a Formentera (II
i III). (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

Calendari de reunions celebrades pel Govern balear i
participants de les mateixes en el procés de regularització de
places turístiques ilAlegals a Formentera.

A la reunió que es va celebrar al Consell Insular de
Formentera el dia 25 de juny del 2008, hi participaren el Sr.
Josep Mayans, conseller de Turisme de Formentera; el Sr.
Santiago Balaguer, director general d'Ordenació i Planificació
Turística de la Conselleria de Turisme del Govern balear; el Sr.
Fernando Asensi, cap de servei d'Ordenació i Planificació
Turística de la Conselleria de Turisme del Govern balear; i la
directiva de l'Associació Hotelera i el Patronat Municipal de
Turisme de Formentera.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 6206/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a regularització
de places turístiques ilAlegals a Formentera (IV). (BOPIB núm.
48 de 18 de juliol del 2008).

Calendari previst pel Govern balear per desenvolupar el
procés de regularització de places turístiques ilAlegals a
Formentera. I a la resta d'illes?

Al Consell Insular de Formentera es va celebrar una reunió
el 25 de juny de l'any en curs, i a la resta d'illes encara no tenim
calendari previst.

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 6207/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a establiment
turístic "Es Ram Resort". (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del
2008).

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

Les competències en matèria d'ordenació turística foren
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, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 6547/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a partides
afectades per la desviació de 3 milions d'euros a la Conselleria
d'Esports. (BOPIB núm. 48 de 18 de juliol del 2008).

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

De les partides següents:
- 12101 751A01 63200 10
- 12101 751A01 63300 10
- 12301 751C01 74300 10
- 12301 751C01 74300 11
- 12301 751C01 74300 20
- 12301 751C01 14300 30
- 12301 751C01 76100 11

Palma, 5 de novembre del 2008.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 8216/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a metges
incorporats en l'àmbit de l'atenció primària. (BOPIB núm. 52
de 19 de setembre del 2008).

Quin és el nombre de metges que s'han incorporat a l'àmbit
de l'atenció primària de Mallorca segons els reiterats anuncis
efectuats per la Conselleria de Salut i Consum? Indicau-ne el
centre de salut i nom del facultatiu.
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MFiC

C.S.  Arquitecte. Bennàssar 1 01/02/08 1401010117P

C. S. Camp Redó 1 01/12/07 1401040114J

C. S. Escola Graduada 1 01/12/07 1401090112D

C. S. Santa  Catalina 1 01/02/08 1401240110R

C. S. Pere Garau 2 01/12/07 1401170113Q
1401170114V

C. S. Son Pisà 1 01/12/07 1401310114Q

C. S. Sant Agustí 1 01/12/07 1401430108L

C. S. Inca 2 01/09/07 1401120120W
1401120121A

C. S. Sa Pobla 1 01/12/07 1401220108D

C. S. Muro 2 26/11/07 1401160110H
1401160111L

C. S. Felanitx 1 01/12/07 1401110113T

C. S. Campos 2 01/12/07 1401050106T
1401050107R

C. S. Son Servera 1 01/12/07 1401330117D

C. S. Andratx 1 01/12/07 1401360107F

C. S. Santa Maria 1 01/12/07 1401410107M

Son Rullan 3 01/02/08 1401460104T
1401460106W
1401460107A

C. S. Na Burguesa 2 01/09/07
01/02/08

1401450101W
1401450102A

24

Pediatres

C. S. Son Serra 1 01/03/08 1401320204D

C. S. Vilafranca 1 01/03/08 1401340202C

C. S. Felanitx 1 01/03/08 1401110204E

C. S. Muntanya 1 01/03/08 1401420202A

C. S. Campos 1 01/03/08 1401050202G

C. S. Son Servera 1 01/03/08 1401330205M

Son Rullan 1 01/03/08 1401460201M

Porto Cristo 1 1401440202Q

C. S. Na Burguesa 1 01/03/08 1401450201X

9

Palma, 13 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 8495/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Torres i Marí, relativa a derivacions de

pacients des de l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 54 de
3 d'octubre del 2008).

Quants de pacients s'han derivat des de l'hospital de Can
Misses a la policlínica Nuestra Señora del Rosario els anys
2004 i 2005?

2004: 839.
2005: 1.371.
2006: 4.219.

Palma, 25 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 9408/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
vinculació del Sr. Ramón Ripoll amb l'empresa GESMA.
(BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre del 2008).

Quina vinculació té el Sr. Ramón Ripoll amb l'empresa
GESMA? Indicau des de quan i el tipus de vinculació laboral
des de l'inici de la seva relació fins a l'actualitat.

El Sr. Ripoll està donat d'alta l'1 de juny del 2008, amb un
contracte laboral com a responsable de l'oficina tècnica
d'Infraestructures i Serveis.

Palma, 25 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 9413/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a píndoles
postcoitals receptades a les Illes Balears. (BOPIB núm. 56 de
17 d'octubre del 2008).

Quantes píndoles postcoitals s'han receptat a la CAIB des
de fa cinc anys? Indicau la informació per anys i al moment de
contestar la pregunta.

Per recepta oficial no consta cap prescripció. Els darrers
cinc anys no s'havia previst cap sistema per comptabilitzar les
receptes no oficials.

D'altra banda es té constància que al llarg dels darrers cinc
anys la majoria de gerències dependents d'Ib-salut han adquirit
i dispensat fàrmacs per a la interrupció de l'embaràs, però no
existeix cap registre que permeti conèixer el nombre de
dispensacions.

Palma, 13 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 9506/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
colAlaboració econòmica amb l'IGA Menorca. (BOPIB núm. 57
de 24 d'octubre de 2008).

Quina és la quantitat econòmica amb la que colAlabora
actualment el Govern de les Illes Balears amb l'IGA Menorca?
Especificau quantia, partida i conselleria i/o organisme
autònom que colAlabora.

Conselleria d'Esports i Joventut. Organisme: Fundació per
al Suport i la Promoció de l'Esport Balear (Illesport). Quantia:
25.000 euros. Aquesta quantitat està inclosa dins el conveni de
colAlaboració signat entre la Fundació per al Suport i la
Promoció de l'Esport Balear (Illesport) i el Consell Insular de
Menorca per desenvolupar el programa d'esdeveniments
esportius de categoria nacional o internacional o d'especial
rellevància a Menorca per al 2008.

Palma, 17 de novembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 9585/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a recaptació
per la venda de llibres a l'estand de l'Institut d'Estudis
Baleàrics. (BOPIB núm. 59 de 31 d'octubre de 2008).

Quina ha estat la recaptació obtinguda per la venda de
llibres a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics que es situa
a les fires que es celebren als pobles de les Illes Balears des de
juny de 2007 fins a dia d'avui?

Salvat error o omissió, la recaptació obtinguda per la venda
de llibres a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics ha estat de
dos mil tres-cents cinquanta vuit amb cinquanta cèntims
(2358,50 euros).

Palma, 24 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 9586/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a llibres venuts
a l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 59 de
31 d'octubre de 2008).

Quants llibres s'han venut a l'estand de l'Institut d'Estudis
Baleàrics que s'instalAla a les diverses fires dels pobles de les
Illes Balears?

Salvat error o omissió, s'han venut un total de 162 llibres.

Palma, 24 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 9587/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a estand de
l'Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 59 de 31 d'octubre
de 2008).

A quantes fires dels pobles de les Illes Balears s'ha
instalAlat l'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics?

L'estand de l'Institut d'Estudis Baleàrics s'ha instalAlat a 23
fires de diferents pobles de les Illes Balears.

Palma, 24 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 9590/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Torres i Marí, relativa a colAlegiació
obligatòria al sector sanitari. (BOPIB núm. 54 de 3 d'octubre
del 2008).

Quina opinió li mereix al conseller de Salut l'obligatorietat
al sector sanitari? Pensa regular la possibilitat que no sigui
obligatòria a les Illes Balears?

En aquests moments no hi ha previsió de considerar cap
canvi quant a la colAlegiació en el sector sanitari.

Palma, 25 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 9677/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a visitants a
les entitats culturals dels centres gestionats pel Consorci del
Museu Militar de Menorca. (BOPIB núm. 60 de 7 de novembre
de 2008).

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de les que 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 Es Castell?

Atès que no s'especifica el període de temps en què es vol
conèixer els visitants que han rebut els centres gestionats pel
Consorci del Museu Militar de Menorca i del Patrimoni Històric
Militar del Port de Maó i Es Castell, cal dir que a 31 d'octubre
del present any les visites que s'han efectuat són les següents:

1. Museu Militar de Menorca: 2.674 visitants.
2. Castell de Sant Felip: 1.976 visitants.
3. Fortalesa de La Mola: 44.874 visitants.

Palma, 12 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 9678/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a centres que
gestiona la Fundació Àrea de Creació Acústica. (BOPIB núm.
60 de 7 de novembre de 2008).

Quins són els centres que gestiona la Fundació Àrea de
Creació Acústica?

La Fundació Àrea de Creació Acústica fou creada pel
compositor Antoni Caimari i Alomar com espai per a la creació
sonora, ubicada al poble de Búger, a l'illa de Mallorca.

La Fundació es representa des d'un ampli patronat en el que
hi figuren artistes, intelAlectuals i diverses entitats
representatives de l'àmbit cultural de Mallorca, així com
aquelles institucions que s'han involucrat directament al seus
projectes, com són el Consell de Mallorca, Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern balear, l'Ajuntament de Búger,
l'Ajuntament de Palma, l'Ajuntament de Sa Pobla i el
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes
Balears.

En aquest àmbit de suport humà i institucional, la Fundació
s'ha erigit com un vehicle per protegir, desenvolupar i coordinar
la nostra cultura contemporània musical amb la resta de l'Estat
espanyol i dintre de la Comunitat Europea i per a què els fruits
es reinverteixin en la societat, així com al seu credo fundacional
hi figura, on l'art és una font de coneixement i provocació per
encarar els problemes i dilemes de la nostra realitat.

La Fundació que gestiona un sol centre té dins els seus
objectius la creació d'una infraestructura que permeti la creació,
documentació i la vivència de la música contemporània i per
altra part, crear un teixit d'activitats musicals artístiques.

Palma, 12 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 9679/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a activitats de
la Fundació Pública Balears per a la Música. (BOPIB núm. 60
de 7 de novembre de 2008).

Quines activitats ha realitzat la Fundació Pública Balears
per a la Música durant l'any 2007 i 2008 a Menorca i Eivissa?

Any 2007
• 17 de gener, Concert Diada de Menorca al Teatre Principal

de Maó.
• 16, 18 i 20 de juny, funcions d'òpera al Teatre Principal de

Maó.
• 11 d'octubre, concert a l'església de Sant Domingo d'Eivissa.
• 19 d'octubre, concert al Teatre Principal de Maó.
• 12, 14 i 16 de desembre, funcions d'òpera al Teatre Principal

de Maó.

Any 2008
• 10 de gener, Concert-Diada de Menorca al Teatre Principal

de Maó.
• 18, 20 i 22 de juny, funcions d'òpera al Teatre Principal de

Maó.

• 6 de juliol, concert a la Plaça Major de Ciutadella.
• 3 d'octubre, concert a l'església de Sant Domingo d'Eivissa.
• 10, 12 i 14 de desembre, previsió de funcions d'òpera al

Teatre Principal de Maó.

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

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 9680/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a concerts
escolars a l'auditori del Conservatori de Música i Dansa.
(BOPIB núm. 60 de 7 de novembre de 2008).

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

Durant l'any 2007 a l'auditori del Conservatori de Música i
Dansa de Palma es van celebrar, del 12 al 14 de febrer, 6
audicions per a escolars.

Palma, 20 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 9681/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a concerts
familiars a l'Auditòrium de Palma. (BOPIB núm. 60 de 7 de
novembre de 2008).

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

Durant l'any 2007 a l'Auditòrium de Palma es varen celebrar
2 concerts familiars, el dia 6 de maig i el dia 30 de setembre.

Palma, 20 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 9814/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos del
COFUC. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre de 2008).

Quants cursos està portant a terme, en aquest moment el
COFUC, desglossat per illes?

Curs 2007-2008
Mallorca: 49
Menorca: 3
Eivissa: 0
Formentera: 0

Curs 2008-2009
Mallorca: 57
Menorca: 7
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Eivissa: 0
Formentera: 0

Palma, 20 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 9815/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a cursos de
llengua catalana per sectors. (BOPIB núm. 61 de 14 de
novembre de 2008).

Quants cursos de llengua catalana hi ha en aquests
moments, desglossats per illes, específics per a sectors
sociolaborals concrets (turisme, comerç, banca, etcètera)?

Organitzats pel COFUC, no n'hi ha cap perquè no hi ha
demandes en aquest sentit. Des de la DGPL hi ha constància
que es fan cursos d'aquestes característiques; per exemple, des
de l'ib-salut, s'han començat a fer cursos de llengua catalana per
al personal estatutari al seu servei. D'altra banda, el conveni
signat amb el ColAlegi d'Advocats també inclou formació en
català als lletrats.

Palma, 20 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 9816/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a centre
d'autoaprenentatge de Sant Agustí. (BOPIB núm. 61 de 14 de
novembre de 2008).

Per quines raons no s'ha posat encara en funcionament el
Centre d'Autoaprenentatge de llengua catalana de Sant Agustí
des Vedrà a Eivissa?

Per qüestions tècniques. D'altra banda, són conegudes les
dificultats econòmiques del COFUC. De tota manera, dia 2 de
gener de 2009 entrarà en funcionament aquest centre
d'autoaprenentatge. De fet, ja s'han donat les passes oportunes
perquè això sigui així i tant el consell com l'ajuntament han
rebut dues cartes signades per mi mateixa com a presidenta del
COFUC en aquest sentit.

Palma, 20 de novembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

de llei RGE núm. 9916/08, de serveis socials de les Illes
Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre del 2008, atès l'escrit RGE núm. 11369/08,
presentat pel Grup Parlamentari Popular i d'acord amb
l'establert a l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 62, de 21.11.08, fins a dia 22
de desembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Rectificació de la Proposició no de llei davant la Comissió

d'Economia RGE núm. 9675/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de desembre del 2008, atès l'escrit RGE núm. 11606/08,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, acorda que la
proposició no de llei esmentada, relativa a  boicot a empreses,
publicada al BOPIB núm. 60, de 7 de novembre d'enguany,
sigui rectificada en el sentit següent:

Allà on diu: "... secretari general del partit Unión del Pueblo
Navarro ..."

Hi ha de dir: "... amic del president de Navarra, Miguel
Sanz, del partit Unión del Pueblo Navarro ..."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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