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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre del 2008, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 10111/08, relativa a una IB3 imparcial,
territorialitzada i promotora del mercat audiovisual, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta l’ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears a establir els mecanismes
eficaços per a vetllar per un traspàs de gestió entre les empreses
concessionàries dels serveis informatius que no perjudiquin els
interessos laborals dels empleats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears a realitzar les gestions
oportunes davant del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç,
per fer possible les desconnexions entre les illes, i amb la
colAlaboració pertinent de totes les institucions públiques de les
Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears disposi de les
infraestructures tècniques i immobiliàries necessàries a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per a realitzar-hi els
serveis informatius i aquelles activitats que consideri adients.

4. El Parlament de les Illes Balears insta els partits amb
representació parlamentària a la cambra de les Illes Balears que
es comprometin a aprovar, dins la present legislatura, una nova
llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears on es
prevegi l’elecció del director general de l’Ens per una majoria
de dos terços del Parlament i que faci possible el plantejament
d’un nou model de ràdio i de televisió públiques amb criteris
tècnics i independents des del punt de vista polític, amb el
màxim consens."

A la seu del Parlament, 17 de desembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de desembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9402/08, relativa a
transferència de Justícia, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears atès l’actual procés de

negociació de les competències de justícia insta el Govern de les
Illes Balears a:

a) Continuar les tasques que actualment es duen a terme per
tenir un adequat diagnòstic de la situació de l’Administració
de Justícia a les Illes Balears, mitjançant els treballs, estudis
i demés actuacions necessàries per tal de quantificar
adequadament el cost de les funcions i serveis en matèria de
provisió de mitjans personals, materials i econòmics, així
com el desenvolupament pendent i la implantació de la Llei
de Planta, com també la modificació de l’esmentada Llei de
Planta per tal que inclogui la creació del Jutjat de
Formentera per al funcionament adequat de l’Administració
de Justícia de les Illes Balears.

b) En la Transferència de les funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears en matèria de provisió de mitjans personals,
materials i econòmics per al funcionament de
l’Administració de Justícia, l’Estat ha de garantir els
recursos necessaris que possibilitin l’exercici adequat
d’aquestes competències per part del Govern de les Illes
Balears, d’acord amb les conclusions que resultin del
diagnòstic de la situació i de la quantificació del cost que
presenti el Govern de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern en
la negociació amb l’Administració General de l’Estat per tal
d’aconseguir a la major brevetat possible les transferències de
les funcions i serveis en matèria de justícia d’acord amb el
contingut del punt anterior."

A la seu del Parlament, 17 de desembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5344/08, relativa a adopció
d'un pla de contractació verda del Govern de les Illes Balears,
i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a adoptar un pla de contractació verda del Govern
de les Illes Balears i dels seus organismes públics que inclogui
mesures i objectius per avançar en la inclusió de criteris
ambientals en les contractacions públiques.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’adopció de plans de contractació verda a
les diferents institucions locals i insulars de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 16 de desembre del 2008.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2008, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4788/08, relativa a foment de
l'accés i implementació de software lliure, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a concentrar els seus esforços en potenciar i facilitar
l’accés de la ciutadania al software lliure i a estudiar la
implementació d’aquest tipus de programari a l’administració
pública de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 16 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm.
9592/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb les competències de la nostra comunitat
autònoma en matèria de ports.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds i l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del
Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Cristóbal
Huguet i Sintes i Miquel Àngel Grimalt i Vert.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de desembre 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 9

de desembre del 2008, debaté la InterpelAlació RGE núm.
10018/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació
del Pla especial de transport de mercaderies perilloses.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Interior, María Ángeles Leciñena i Esteban.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, i l'Hble. Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberá i l'Hble. Sra. María Ángeles Leciñena i
Esteban.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9871/08,
de l'Hble. Sra. Diputada  Sandra Morell i Cuart, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Molt Hble. Sr.
President amb la ministra de Foment. (BOPIB 61, de 14 de
novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9874/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a pressuposts generals de la CAIB
per a l'any 2009. (BOPIB 61, de 14 de novembre 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 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 9875/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa
a educació per a la ciutadania. (BOPIB 61, de 14 de novembre
del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10897/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades en relació
amb la pana elèctrica que tingué lloc el passat mes de
novembre. (BOPIB 63, de 28 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10899/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ronda sud de Sant Antoni.
(BOPIB 63, de 28 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10903/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora de l'atenció sanitària.
(BOPIB 63, de 28 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10144/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a construcció d'una nova escola a Llucmajor.
(BOPIB 63, de 28 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10898/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de l'atur enregistrat a
cadascuna de les illes el mes de novembre. (BOPIB 63, de 28 de
novembre del 2008).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10904/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lladó i Pol, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanya "Tasta'm". (BOPIB
63, de 28 de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10905/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria SOIB-
corporacions locals. (BOPIB 63, de 28 de novembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10906/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de rehabilitació de
patrimoni arquitectònic. (BOPIB 63, de 28 de novembre del
2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10900/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades del Govern en relació
amb l'aplicació dels fons de l'Estat FOMIT. (BOPIB 63, de 28
de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10901/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a instalAlació d'aules
prefabricades en el Conservatori de Música. (BOPIB 63, de 28
de novembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 10902/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosa Maria Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descobriment de restes
arqueològiques al solar de Son Espases. (BOPIB 63, de 28 de
novembre 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 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 64,
de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 11693/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a connexió de l'illa de Menorca
amb el gasoducte. (BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 11700/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora del finançament
universitari. (BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 11701/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millora de les ajudes
econòmiques a l'alumnat universitari. (BOPIB 64, de 5 de
desembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 64, de 5 de desembre
del 2008).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

V)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

X)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Y)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 64, de 5 de desembre del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Z)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 9

de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 11694/08,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás 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. (BOPIB 64, de 5 de
desembre 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 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de desembre del 2008, rebutjà la Moció RGE núm. 9960/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes del temporal de
vent i pluja del mes d'octubre de 2007. (BOPIB núm. 62, de 21
de novembre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre 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 2

de desembre del 2008, rebutjà els Punts 1, 3 i 4 de la Moció
RGE núm. 10111/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
una IB3 imparcial, territorialitzada i promotora del mercat
audiovisual. (BOPIB núm. 63, de 28 de novembre del 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional amb motiu del 60è aniversari de

la Declaració Universal dels Drets Humans.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2008, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del 60è aniversari de la Declaració Universal

dels Drets Humans

"Dia 10 de desembre de 1948, l’Assemblea General de
Nacions Unides va adoptar i proclamar la Declaració Universal
dels Drets Humans. Amb aquest text els estats es varen
comprometre a respectar i fer complir el conjunt de drets
humans, civils, econòmics, política, socials i culturals
proclamant així el dret a un nivell de vida digne per a tots els
homes i les dones.

Tal com expressa el Preàmbul de la declaració, els estats
varen signar el seu compromís de promoure el progrés social i
elevar el nivell de vida dins un concepte més ampli de la
llibertat i de treballar per l’adveniment d’un món on els éssers
humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de la
llibertat d’expressió i de creença.

D’acord amb l’esperit de la Declaració, tots els drets humans
són universals, indispensables i interdependents, i cap no té
prioritat sobre l’altre. Per tant, la comunitat internacional ha de
tractar el conjunt de drets de manera global i de forma justa i
equitativa, en peu d’igualtat i donant-los a tots el mateix pes.

Drets civils i drets socials són interdependents, per al ple
gaudi del dret a la llibertat d’expressió és necessari promoure
esforços a favor del dret a l’educació. De la mateixa manera, per
al gaudi del dret a la vida és precís reforçar el dret a la salut, que
permeti reduir la mortalitat infantil, les epidèmies i la
malnutrició.

Tanmateix, malgrat la promesa de la Declaració Universal
dels Drets Humans, la situació pel que fa a respecte efectiu als
drets humans és lluny de ser la millor possible: només durant el
2007, 1.252 persones van ser executades pels seus estats
respectius a 24 països diferents; es van documentar casos de
tortura i maltractaments a més de 81 països, i a 45 països hi va
haver presos i preses de consciència detinguts. A més, 854
milions de persones pateixen fam i 1.100 milions de persones,
de les quals més de la meitat són dones, no veuen satisfet el seu
dret a un habitatge digne.

Seixanta anys després, encara queda per complir la promesa
d’uns drets humans universals i indivisibles per a totes les

persones, que permetin fer efectiu el dret universal a un nivell
de vida digne i l’ideal de l’ésser humà lliure.

Per això, en el 60è aniversari de la Declaració Universal dels
Drets Humans, el Parlament de les Illes Balears es compromet
a renovar el compromís amb els drets humans i a defensar la
seva universalitat, indivisibilitat i interdependència, tal com
figuren a la Declaració.

El Parlament de les Illes Balears es compromet, a més, a fer
de la defensa dels drets humans una part del seu treball
institucional.

Parlament de les Illes Balears, 9 de desembre de 2008."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Declaració institucional de suport al colAlectiu de

capellans, religiosos i religioses secularitzats.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de desembre del 2008, acordà la declaració institucional
que es transcriu a continuació.

Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
de suport al colAlectiu de capellans, religiosos i religioses

secularitzats

“La incorporació a la Seguretat Social de capellans,
religiosos i religioses de l’Església Catòlica duta a terme els
anys 1978 i 1982 va tenir efectes a partir de la data d’entrada en
vigor de les corresponents disposicions normatives. Aquesta
limitació ha produït efectes de desprotecció a les persones que
amb anterioritat a aquesta incorporació havien procedit a la seva
secularització, ja que el temps que aquestes persones havien
exercit el seu ministeri o la seva professió religiosa no va ser
computada a efectes de cotització.

Per donar solució a aquesta problemàtica, la disposició
addicional desena de la Llei 13/1996, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social, facultà el Govern per adoptar
les mesures oportunes que permetessin computar com a cotitzats
a la Seguretat Socials els períodes de ministeri sacerdotal o
professió religiosa de les persones secularitzades amb
anterioritat a l’entrada en vigor de les normes descrites
d’incorporació a la Seguretat Social.

Aquesta disposició addicional partia d’un principi d’acord
entre l’Administració de l’Estat, l’Església Catòlica i el
colAlectiu de secularitzats. El desenvolupament posterior, però,
no ha cobert els objectius marcats, donada l’exigència d’una alta
capitalització del cost de la pensió. Aquesta situació ha estat
tractada en diferents ocasions tant en el Congrés dels Diputats
com en el Senat, així com a les assemblees legislatives d’altres
comunitats autònomes, i cada una d’aquestes vegades s’ha
arribat a la mateixa conclusió: és incomprensible que entre tots
trobem la fórmula adient per donar suport al colAlectiu de
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capellans, religiosos i religioses secularitzats que pateixen
aquesta situació de desigualtat. 

És per això que des del Parlament de les Illes Balears, fent-
nos ressò de les peticions del colAlectiu de capellans, religiosos
i religioses secularitzats de les Illes Balears, volem manifestar
el nostre suport a les seves peticions, així com demanar als
poders públics competents que prenguin els acords i adoptin les
decisions normatives que siguin adients per donar resposta
efectiva a les necessitats d’aquest colAlectiu, tot i tenir en
compte que a nivell de la Unió Europea aquesta situació s’ha
resolt, essencialment amb grans dosis de sensibilitat social.”

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple RGE núm. 11687/08.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
9 de desembre del 2008, quedà ajornada, atès l'escrit RGE núm.
11803/08, presentat pel Govern de les Illes Balears, la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Bartomeu Vicens i
Mir, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a model de
finançament, publicada al BOPIB núm. 64, de 5 de desembre
del 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 d'Educació, Cultura i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2008,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
8400/08, relativa a ajudes del Ministeri de Cultura per a
l'elaboració de les cartes arqueològiques submarines de les
Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

a incrementar la vigilància sobre el patrimoni arqueològic
submarí ubicat a les costes de les Illes Balears, tot establint
accions coordinades amb els diferents consells insulars".

A la seu del Parlament, 20 de novembre del 2008.
La secretària:
Maria Torres i Marí.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de desembre del 2008, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 6554/08, relativa a
creació de l'Autoritat de Defensa de la Competència de les Illes
Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

Instar el Govern de les Illes Balears a la creació de
l'Autoritat de Defensa de la Competència de les Illes Balears".

A la seu del Parlament, 4 de desembre del 2008.
La secretària:
Esperança Marí i Mayans.
El president:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de desembre del 2008, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 9675/08, relativa a
boicot a empreses, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
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RESOLUCIÓ

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

Illes Balears per tal que manifesti el seu total rebuig a qualsevol
persecució polític a de qualsevol empresa del nostre país per
raons d'ideologia política o favoritisme 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 a 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."

A la seu del Parlament, 4 de desembre del 2008.
La secretària:
Esperança Marí i Mayans.
El president:
Josep M. Costa i Serra.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 de desembre del 2008, procedí a debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 9676/08, relativa a
rebuig als retalls de serveis públics, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta 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,
mantengui la 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 impulsar les inversions públiques i privades i els
serveis a les persones, com a pilar fonamental de la comunitat."

A la seu del Parlament, 4 de desembre del 2008.
La secretària:
Esperança Marí i Mayans.
El president:
Josep M. Costa i Serra.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2008,
debaté la Pregunta RGE núm. 6801/08, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions estatals en cultura.
(BOPIB núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'octubre del 2008,
debaté la Pregunta RGE núm. 6802/08, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inversions estatals en cultura
(I). (BOPIB núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut de les Illes Balears, en

sessió de dia 3 de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 7719/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament del nou Hospital d'Eivissa. (BOPIB núm. 50, de 5
de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

D)
La Comissió no permanent de Salut de les Illes Balears, en

sessió de dia 3 de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 7720/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concurs
d'idees per al projecte del nou Hospital d'Eivissa. (BOPIB núm.
50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió no permanent de Salut de les Illes Balears, en

sessió de dia 3 de desembre del 2008, debaté la Pregunta RGE
núm. 7721/08, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat
de les proves dels terrenys on s'ha d'ubicar el nou Hospital
d'Eivissa. (BOPIB núm. 50, de 5 de setembre del 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió no permanent de Salut de les Illes Balears, en

sessió de dia 3 de desembre del 2008, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 7722/08 i 7723/08, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a terreny per al nou centre de salut de Sa
Colomina i a inici de les obres del centre de salut de Sa
Colomina a Eivissa, respectivament. (BOPIB núm. 50, de 5 de
setembre del 2008).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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 no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 3 de desembre del 2008, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 9579/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a model del contracte que ha de
regular les relacions entre els metges del sector sanitari privat i
les empreses asseguradores que els contracten (BOPIB núm. 59
de 31 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 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Empat en la votació de la Proposició no de llei RGE núm.

8192/08.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia  30 d'octubre del 2008,
quedà empatada per 7 vots a favor i 7 en contra, després de les
tres votacions reglamentàries la proposició no de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració
de grans projectes culturals per part del Govern de les Illes
Balears (BOPIB núm. 52, de 19 de setembre d'enguany), per la
qual cosa l'empat serà dirimit sotmetent la qüestió a la decisió
del Ple.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Empat en la votació dels punts 1 i 2 de la Proposició no de

llei RGE núm. 8400/08.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia  30 d'octubre del 2008,
quedaren empatats per 6 vots a favor i 6 en contra, després de
les tres votacions reglamentàries els punts 1 i 2 de la proposició
no de llei esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de
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les cartes arqueològiques submarines de Menorca (BOPIB núm.
53, de 26 de setembre d'enguany), per la qual cosa l'empat serà
dirimit sotmetent la qüestió a la decisió del Ple.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de desembre del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 12818/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
greu situació econòmica i laboral que pateix la nostra
comunitat autònoma, a tramitar pel procediment d'urgència.
(Mesa de 18 de desembre del 2008).

Palma, a 18 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 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre les actuacions del Govern de les Illes Balears davant la
greu situació econòmica i laboral que pateix la nostra comunitat
autònoma.

Així mateix, i atès l'agreujament de la situació econòmica
que afecte les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular,
d'acord amb el que es preveu als articles 95 i següents del
Reglament del Parlament, solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa.

Atès l'agreujament de les xifres que determinen la situació
econòmica de les Illes Balears i la destrucció de llocs de feina
que comporta, i atès que les perspectives per a l'any 2009 no són
gaire esperançadores, el Grup Parlamentari Popular interpelAla
el Govern de les Illes Balears en relació amb la política seguida
per fer front a aquesta situació.

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

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 12555/08, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 10018/08, relativa a
aplicació del Pla especial de transport de mercaderies
perilloses. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

Palma, a 18 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 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. 10018/08,
relativa a l'aplicació del Pla especial de transport de mercaderies
perilloses, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constat que el Pla
especial per fer front als riscs de transport de mercaderies
perilloses contempla en l’apartat 2.1.2.4 la figura de l’arreglador
descarregador sota la responsabilitat del qual es realitzen les
operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies d’acord amb
les normes establertes en l’article 22 de la Llei 16/1987, de 30
de juliol.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que el
vessament o fuga de carburant està contemplat en el Pla especial
per fer front als riscs de transport de mercaderies perilloses en
el tipus d’accident número 3 en l’apartat 6.2.1.3 quan, com a
conseqüència d’un accident, el continent ha patit desperfectes
i hi ha una fuga o vessament del contingut.

3. El Parlament de les Illes Balears constata que el Pla
especial per fer front als riscs de transport de mercaderies
perilloses en el seu apartat 6.2.3.2 estableix que s’ha d’activar
el nivell 1 de situació d’emergència en aquells accidents que
poden ser controlats amb els mitjans d’intervenció disponibles,
requereixen la posada en pràctica de mesures per a la protecció
de les persones, béns i/o medi ambient que estiguin o que es
puguin veure afectats pels efectes derivats de l’accident.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que en
l’actuació de l’emergència produïda el 25 d’octubre en el
Polígon de Son Castelló no varen ser tingudes en compte les
previsions contemplades en el Pla especial per fer front als riscs
de transport de mercaderies perilloses i en conseqüència no fou
activada, tal com estableix el pla, la situació d’emergència en el
nivell 1 que hagués proporcionat molta més seguretat en la
coordinació dels treballs per tal d’evitar i eliminar els danys
produïts per aquest vessament.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un sistema adequat que permeti la revisió
i adaptació contínua del MERPABAL tal com es contempla en
el capítol 9, apartat 10 i següents de l’esmentat pla, a l’objecte
d’adequa-lo a les necessitats de les emergències, de la seva
especificitat per a un millor tractament d’aquestes en benefici de
l’interès públic de les Illes Balears, així mateix aquest sistema
hauria de ser també aplicat a la resta de plans d’emergència.
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6. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
fer una llei d’ordenació dels sistema de seguretat que doni
coherència als diferents cossos policials, protecció civil i serveis
d’emergències i que asseguri una prestació equivalent per al
conjunt de territoris i dels ciutadans de la nostra comunitat
autònoma.

Palma, a 12 de desembre del 2008.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 12806/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractacions efectuades per GESMA amb el Sr. Ramon
Ripoll. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

RGE núm. 12807/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atenció als pacients que abans s'acollien al servei d'atenció a
domicili. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

RGE núm. 12808/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
establiments inspeccionats en compliment de la Llei contra el
tabaquisme. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

RGE núm. 12809/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sancions imposades en compliment del que disposa la Llei
contra el tabaquisme. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

RGE núm. 12810/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cursos sobre tabaquisme. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

Palma, a 18 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A més del contracte laboral amb data d'alta d'1 de juny del
2008, quines contractacions ha efectuat GESMA amb el Sr.
Ramón Ripoll?

Palma, a 15 de desembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Com es desenvolupa en l'actualitat l'atenció als pacients de
l'Hospital de Son Llàtzer que abans es podien acollir al servei
d'atenció a domicili? Indicau el nombre de pacients i el servei
que assumeix l'atenció.

Palma, a 15 de desembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

Quants establiments han estat inspeccionats en compliment
del que disposa la Llei contra el tabaquisme a Balears? Indicau
les dades en relació amb els anys 2007 i 2008.

Palma, a 15 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 escrita.

Quantes sancions s'han imposat, per quina quantia i a quin
tipus d'establiment, en compliment del que disposa la Llei
contra el tabaquisme durant els anys 2007 i 2008?

Palma, a 15 de desembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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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 cursets s'han realitzat sobre tabaquisme des de la
Conselleria de Salut durant els anys 2005, 2006, 2007 i 2008?
Indicau-ne el contingut.

Palma, a 15 de desembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 12817/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes a les persones majors de 65 anys per pròtesis
dentals. (Mesa de 18 de desembre del 2008).

Palma, a 18 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 Ple.

Exposició de motius

Atès que el 2007 es va posar en funcionament una línia de
subvencions per la qual es regulaven els ajuts econòmics per a
persones majors per a la colAlocació de pròtesis dentals.

Atès que no s'ha mantingut l'any 2008, segons resposta
parlamentària RGE núm. 9415/08 per un doble motiu: per no ser
una prioritat per a la Conselleria d'Afers Socials i perquè el
crèdit consignat el 2007 va resultar excessiu per als 867 ajuts
concedits.

Atès que el Partit Popular no està d'acord en cap de les dues
raons per les quals s'han eliminat aquestes ajudes que
contribuïen a una millora en la qualitat de la salut bucodental
dels nostres majors.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tornar a posar en funcionament les línies d'ajuts
econòmics a les persones majors de 65 anys per a la colAlocació
de pròtesis dentals.

Palma, a 15 de desembre del 2008.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 12543/08, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a suport a la xarxa
internacional de ciutats refugi, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals (Mesa de 18 de
desembre del 2008).

Palma, a 18 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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

La Xarxa Internacional de Ciutats Refugi (ICORN, en les
seves sigles en anglès) és una associació de ciutats i regions
d’arreu del món compromeses amb la llibertat d’expressió
consagrada per l’article 19 de la Declaració Universal dels Drets
Humans. L’ICORN ha recollit el testimoni del Parlament
Internacional d’Escriptors, un organisme ja dissolt que va fer
una important tasca de protecció dels escriptors perseguits a
causa de la seva feina. Actualment, una vintena de ciutats -
europees en la major part- formen part de l’ICORN.

L’ICORN dóna suport als escriptors amenaçats o privats de
la llibertat d’expressió i promou nous espais de diàleg entre les
cultures d’arreu del món. Les ciutats de l’ICORN tradueixen
aquest compromís en l’oferta d’un refugi segur per a un
escriptor o escriptora que es trobi en risc de ser atacat o
empresonat a causa de la seva activitat o que no es trobi en
condicions, al seu país d’origen, de realitzar la seva feina sense
coaccions. L’ICORN treballa conjuntament amb el Comitè
d’Escriptors Empresonats del PEN Internacional per a la
selecció d’escriptors que formen part del programa.
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Barcelona és una de les ciutats de la Xarxa ICORN.
L’associació d’escriptors PEN Català ha estat l’impulsora de la
implicació de Barcelona que en aquests moment ja acull un
escriptor amenaçat. El compromís de la ciutat de Barcelona,
d’altra banda, s’emmarca en la Resolució 756/VI del Parlament
de Catalunya, de 24 de maig del 2001, que declarava Catalunya
com a comunitat refugi per a escriptors perseguits en els seus
països d’origen per raó de la seva obra.

La voluntat d’oferir refugi als escriptors perseguits està
lligada al sentiment de gratitud històrica que hem de sentir cap
als països que varen acollir intelAlectuals de les Illes Balears, del
conjunt de les terres de parla catalana i del conjunt d’Espanya
que es varen veure obligats a exiliar-se a causa de la repressió
franquista després de la Guerra Civil.

Per tots aquests motius, el Grup BLOC per Mallorca i PSM-
Verds proposa al Parlament de les Illes Balears l’adopció del
següent

Acord

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement a la tasca desenvolupada, en defensa de la
llibertat d’expressió, per la Xarxa Internacional de Ciutats
Refugi i manifesta la seva voluntat que les Illes Balears
esdevinguin un terra de refugi per a escriptors perseguits per raó
de la seva obra.

2. El Parlament de les Illes Balears saluda totes les
iniciatives de ciutats de les Illes Balears de participació en la
Xarxa Internacional de Ciutats Refugi.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a aquelles ciutats de les Illes Balears
que decideixin formar part de la Xarxa Internacional de Ciutats
Refugi.

Palma, a 12 de desembre del 2008.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN 
A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 8209/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
tancaments dels quiròfans de l'Hospital General. (BOPIB núm.
52, de 19 de setembre del 2008).

Per quin motiu la Conselleria de Salut i Consum ha
rectificat la decisió de tancar els quiròfan de l'Hospital
General  abans de l'estiu, tal i com havia anunciat el gerent de
GESMA, i n'ha mantingut un d'operatiu fins a final d'any?

Com s'ha manifestat en diferents ocasions, s'havia previst el
tancament de l'activitat quirúrgica de l'Hospital General, de
forma progressiva, com així s'ha fet, d'acord amb la necessitat,
la reubicació de l'activitat i la necessària i lògica flexibilitat.

Palma, 27 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 9731/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a  píndola
postcoital (III). (BOPIB núm. 60, de 7 de novembre del 2008).

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

La Conselleria de Salut i Consum ha elaborat una Guia
d'Anticoncepció d'Urgència que defineix la forma d'indicació i
prescripció de la píndola postcoital als centres sanitaris
dependents de l'Ib-salut.

Aquesta guia marca els aspectes a explorar i a incloure en
l'educació sobre salut afectiva/sexual pels professionals, en el
moment de la prescripció de la píndola postcoital i en el
seguiment posterior.

Fonamentalment, aquests aspectes se centres en la
informació sobre prevenció d'embarassos no desitjats i malalties
de transmissió sexual i el coneixement i l'ús dels mètodes
anticonceptius.

Palma, 27 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 9732/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a  píndola
postcoital (IV). (BOPIB núm. 60, de 7 de novembre del 2008).

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?

Des de la implantació de la prestació de dispensació gratuïta
de la píndola postcoital als centres sanitaris dependents de l'Ib-
salut, s'ha posat en marxa un protocol que consisteix en el
seguiment de la Guia d'Anticoncepció d'Urgència en els centres
sanitaris.

Per al seu seguiment, s'ha habilitat un registre específic via
Història de Salut que permeti la correcta aplicació de la guia i
possibiliti continuar la prestació, identificant aquelles dones a
les quals sigui necessària una major atenció en salut
afectivosexual i el procediment a realitzar en aquests casos.
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Palma, 27 de novembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció errates BOPIB núm. 65, de 12 de desembre del
2008.

- Pàg. 1993 i 1995. Compareixences, apartat B).
On diu: RGE núm. 9777/08
Hi ha de dir: RGE núm. 7680/08

- Pàg. 1994 i 1996. Proposicions no de llei davant ple, apartat
B).
On diu: RGE núm. 11729/08
Hi ha de dir: RGE núm. 11747/08
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