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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 37/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
dessaladora de Ciutadella. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 38/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
executades a Balears. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 39/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
executades a Menorca. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 40/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació ciutadana. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 41/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener
i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla de
qualitat dels serveis. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 42/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges de protecció oficial a Menorca. (Mesa de 14 de
gener del 2009).

RGE núm. 43/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla Vuit 11 adquisició. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 44/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla Vuit 11 lloguer. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 45/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla Vuit 11 rehabilitació. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 46/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a primeres hipoteques a Menorca. (Mesa de 14 de gener del
2009).

RGE núm. 47/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixada de
treballadors autònoms a Menorca. (Mesa de 14 de gener del
2009).

RGE núm. 52/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
introducció del vell marí a les Illes Balears. (Mesa de 14 de
gener del 2009).

Palma, a 14 de gener del 2009.
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.

Quin és, segons el Govern, el calendari previst per a
l'entrada en funcionament de la planta dessaladora de Ciutadella
de Menorca?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.

Quin és el grau d'execució de les inversions del Govern a
cadascuna de les quatre illes? Indicau-ne la inversió prevista
inicialment als pressuposts generals i la inversió executada.

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les inversions executades per part del Govern a
l'illa de Menorca durant l'any 2008? Indicau-ne el concepte o la
denominació del projecte i l'import executat.

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.
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Quines actuacions ha portat a terme durant l'any 2008 la
Conselleria de Presidència a l'illa de Menorca en matèria de
participació ciutadana?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.

Quines actuacions ha portat a terme el Govern durant l'any
2008 a l'illa de Menorca en el marc del Pla de qualitat dels
serveis?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els habitatges de protecció oficial que ha construït
el Govern a l'illa de Menorca durant l'any 2008? Indicau-ne la
ubicació, el nombre d'habitatges i la inversió realitzada?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les ajudes que ha concedit el Govern a l'illa de
Menorca durant l'any 2008 en el marc del Pla Vuit 11
d'Habitatge, en la modalitat d'adquisició d'habitatge?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les ajudes que ha concedit el Govern a l'illa de
Menorca durant l'any 2008 en el marc del Pla Vuit 11
d'Habitatge, en la modalitat de lloguer d'habitatge?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les ajudes que ha concedit el Govern a l'illa de
Menorca durant l'any 2008 en el marc del Pla Vuit 11
d'Habitatge, en la modalitat de rehabilitació d'habitatge?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 escrita.

Quantes "primeres hipoteques" i per quin import ha avalat
el Govern a l'illa de Menorca durant l'any 2008?

Palma, a 9 de gener del 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

De quina informació disposa el Govern sobre la baixada de
treballadors autònoms durant el darrer any, referida a l'illa de
Menorca?
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Palma, a 9 de gener del 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereix a la Conselleria d'Agricultura i Pesca
la introducció del vell marí a les Illes Balears?

Palma, a 7 de gener del 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 12826/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a impuls i compromís amb el transport públic a Eivissa,
Menorca i Formentera. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 13318/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a manteniment de la fàbrica El Caserío a Menorca, pel
procediment d'urgència (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 29/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment a Menorca de l'empresa El Caserío, pel
procediment d'urgència (Mesa de 14 de gener del 2009).

Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Aquesta ha de ser la legislatura del transport públic. Una
eina fonamental serà la forta inversió que es farà en tren i en
tramvia a l’illa de Mallorca derivada de la signatura del conveni
entre el Govern de les Illes Balears i el Govern d’Espanya. De
manera complementària s’ha d’impulsar el transport públic per
carretera a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca. Els
consells d’Eivissa i Formentera i el de Menorca varen rebre
aquestes transferències l’any 1999 amb unes dotacions
pressupostàries insuficients per poder fer front a una autèntica
política de foment del transport públic.

Durant la passada legislatura, el Govern del Partit Popular
va centrar la seva política de mobilitat en la creació de grans
infraestructures viàries que, a més de sostenibles, estaven
dirigides a la potenciació del vehicle privat. Així mateix, es va
aprovar el Pla director sectorial de transport per carretera
d’impossible compliment ateses la insuficiència de la dotació
assignada per a la transferència i el desinterès del Govern del
Partit Popular que no va voler compensar via pressuposts anuals
aquestes mancances.

Des d’Eivissa pel Canvi pensam que és necessari un canvi
qualitatiu en la gestió de la mobilitat que ha de tenir com a eix
central l’aposta decidida pel foment del transport públic, la qual
cosa requereix una inversió substancial del pressupost per a
aquesta finalitat per part del Govern de les Illes Balears i dels
consells insulars.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears, coincidint amb la revisió
del finançament dels consells durant aquesta legislatura, insta el
Govern de les Illes Balears a tenir en compte les deficiències de
finançament de la transferència en matèria de transport per
carretera als consells d’Eivissa i Formentera i de Menorca així
com en la mateixa competència pendent de transferir al Consell
de Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir un impuls del transport públic a les illes
d’Eivissa, Formentera i Menorca, consignant a aquest efecte les
partides adients als diferents exercicis pressupostaris de la
present legislatura.

La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple i li sigui aplicat el
procediment d'urgència.

Motivació de la urgència

Atès que l'anunci de tancament de la planta d'El Caserío de
Maó significa un fort cop a l'economia menorquina i sobretot als
llocs de feina que perillen i al camp de Menorca, que es veurà
profundament afectat en no poder comercialitzar una bona part
de la seva producció lletera.

Atès que el tancament anunciat no ha estat prou justificat.
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Exposició de motius

Aquest mes de desembre una notícia ha sobtat la societat
menorquina, aquesta és l’anunci de tancament de la planta d’El
Caserío de Maó, pionera en Espanya en la indústria
transformadora del formatge i que tenia com a subministradors
de matèria primera molts de llocs de Menorca.

Aquesta fàbrica de formatge fos va ser inaugurada els anys
30 del segle XX i ha acompanyat el món laboral de Maó i de
Menorca durant la resta d’aquell segle i durant aquests primers
anys del segle XXI, malgrat que a partir de 1992 va ser
adquirida per la multinacional Kraft Foods.

L’anunci de clausura de la planta de Kraft a Menorca i el
trasllat de la seva producció a Bèlgica significa que un colAlectiu
de gairebé dos-cents treballadors quedaran sense feina en un
moment econòmic molt delicat, que més de vint finques de l’illa
no podran subministrar la seva producció lletera i per tant,
deixaran de ser rendibles amb el perill que es puguin tancar
també i que altres empreses de transports, de neteja, de
seguretat, etc., es veuran també afectades en el seu compte de
resultats, de manera que es calcula una important destrucció de
llocs de treball tant directes com indirectes.

El comitè d’empresa de la fàbrica ha manifestat que aquesta
planta és actualment competitiva en comparació amb altres de
la multinacional Kraft Foods, cosa que no ha estat desmentida
per l’empresa.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la fàbrica d’El Caserío per a la indústria i per al camp de
Menorca durant vuitanta anys i lamenta les notícies sobre el seu
tancament anunciades per la multinacional Kraft Foods, actual
propietària.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar a la multinacional Kraft Foods que
reconsideri la decisió anunciada als treballadors de tancament
de la seva planta a Maó.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en coordinació amb el Consell Insular de
Menorca, l’Ajuntament de Maó i l’Administració de l’estat faci
les gestions i negociacions necessàries per tal d’evitar el
tancament de la fàbrica El Caserío de Maó.

4. El Parlament de les Illes Balears es posiciona al costat
dels treballadors de la planta de Kraft Foods a Maó i dels llocs
afectats de Menorca en la seva lluita per la pervivència
d’aquesta indústria transformadora de formatge fos de Menorca.

Palma, a 18 de desembre del 2008.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Així mateix, atès el que disposen els articles 95 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació del procediment
d'urgència a aquesta iniciativa atesa la necessitat d'obtenir un
pronunciament urgent de la cambra envers la situació que pateix
aquesta empresa i que afecta molts treballadors de Menorca.

Exposició de motius

El passat 11 de desembre la multinacional Kraft Foods,
actual propietària de la marca El Caserío, va anunciar el
tancament de la seva planta de Maó al llarg de 2009. El
tancament i la desaparició d’una fàbrica com El Caserío, creada
fa mes de vuitanta anys, i de la seva activitat de transformació
de derivats de la llet produïda per la ramaderia insular,
significaria una gran pèrdua per als sectors primari i industrial
menorquins, amb activitats lamentablement al seu torn, cada
vegada més reduïdes i minvades.

La continuïtat a l’illa de Menorca de producció de llet i de
la seva transformació en derivats i per tant, el manteniment dels
llocs de treball de la fàbrica El Caserío són un objectiu prioritari
per al nostre partit que no dubtem és compartit per tots i, molt
especialment, per aquells que són responsables de governar. 

És evident que les greus conseqüències socials i
econòmiques per a Maó i per a Menorca que suposaria la pèrdua
d’una indústria amb aproximadament 180 llocs de treball
directes més les derivades sobre les 22 finques que actualment
subministren la seva producció de quallada exigeixen una
actuació decidida, coordinada i sense demores dels governs
insular, autonòmic i central per garantir el manteniment de les
referides activitats industrials i agràries tan transcendentals per
al manteniment de l’activitat econòmica i de l’ocupació en
l’agricultura i la indústria en la illa de Menorca.

En conseqüència, el Grup Parlamentari Popular presenta, per
al seu debat i aprovació, la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata que el
tancament de la fàbrica de El Caserío de Maó ocasionaria un
greu perjudici econòmic i social per a Menorca si comporta la
pèrdua d’aproximadament 180 llocs de treball, el cessament de
la seva indústria i d’altres empreses auxiliars, així com el
previsible tancament d’explotacions agràries.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, per les seves competències en matèria d’Indústria
i Treball, a intervenir, amb tots els mitjans i recursos legals al
seu abast i coordinat amb les administracions central i insular,
amb l’objectiu d’assolir el manteniment a Menorca de
l’ocupació i de les activitats industrials i agràries auxiliars de la
planta de Maó i per tant, evitar l’anunciat i el -pel que sembla ja
programat- tancament de les activitats de la marca El Caserío a
Menorca.
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3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu total
suport i defensa als treballadors de la fàbrica de Maó de El
Caserío, així com a les empreses auxiliars i explotacions
agràries que es veurien afectades.

Palma, a 9 de gener del 2009.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 13382/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a pla pilot integral de normalització lingüística per a l'illa
d'Eivissa, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 14 de gener del 2009).

RGE núm. 13383/08, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a realització d'un estudi sociològic sobre l'impacte social del
turisme en la joventut, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 de gener del 2009).

Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Eivissa, des del nostre punt de vista, constitueix una àrea
amb necessitats especials des del punt de vista del procés de
normalització lingüística. L’illa d’Eivissa és la que ha rebut un
percentatge més elevat de població immigrada durant els darrers
anys de tot el conjunt de les Illes Balears. Aquest contingent de
població nouvinguda s’afegeix a la que va arribar amb el boom
turístic i que va canviar radicalment la fesomia sociolingüística
de l’illa. Aquest fenomen, certament, va ocórrer al conjunt de
les Balears, però amb intensitats diferents. 

Així mateix per raons diverses durant els darrers anys les
inversions en política lingüística a Eivissa han estat
pràcticament inexistents i això crea unes diferències evidents
entre allò que s’ha fet en aquesta illa i allò que s’ha pogut
realitzar (amb totes les seves mancances) a Mallorca i a
Menorca.

El Govern de les Illes Balears és responsable de la política
lingüística a tot l’arxipèlag i ha de vetllar perquè el procés de
normalització lingüística vagi aparellat al conjunt de les illes,
sense que es produeixin situacions divergents entre elles. Això
fa que Eivissa necessiti un pla específic, en aquest camp, per
poder posar-se al nivell de la resta de les illes.

Per això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Instar el Govern de les Illes Balears a fer un pla pilot
integral de normalització lingüística per a Eivissa dissenyat
d’acord amb el Consell d’Eivissa dins l’any 2009.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a través de la
Direcció General de Política Lingüística a aportar les dotacions
pressupostàries suficients per dur-lo a terme.

Palma, a 19 de desembre del 2008.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

El turisme constitueix la principal font de riquesa per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Fa unes quantes
dècades persones emprenedores, a les nostres illes, com a d’a
altres llocs de la Mediterrània i del món, varen considerar que
donar a conèixer el nostre paisatge, les nostres platges i aquest
magnífic clima de què gaudim podia constituir una font de
riquesa. I, efectivament, així ha estat. La societat de les Balears
s’ha transformat radicalment a partir de l’eclosió turística.

Com tota indústria, el turisme presenta aspectes positius i
aspectes que provoquen problemàtiques que cal resoldre. El
turisme, certament, ens ha aportat benestar material,
desenvolupament econòmic i transformació social, però
existeixen d’altres aspectes que no han estat tenguts en compte:
tenim una joventut que viu, creix i s’educa en el context d’una
societat que es dedica bàsicament a l’oci i a la festa. El nostre
jovent rep el missatge, a través de l’entorn turístic, que la vida
es conforma bàsicament a partir de la diversió i de l’oci.

Per tot això, hauríem de saber quines febleses genera la
societat turística, en quina mesura els nostres joves tenen més
tendència a consumir estupefaents, a abandonar els estudis
abans d’hora, a distribuir malament el seu temps de feina en
relació al temps de lleure, en quina mesura altera les pròpies
pautes vitals (en qüestions tan elementals com les hores de son
o els hàbits de consum).
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Per això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a, a través
de l’Observatori de la Joventut, realitzar un estudi sociològic
acurat dins l’àmbit de la població jove de les Illes Balears per
determinar quin impacte té el fet de ser una societat turística en
aspectes com els hàbits d’estudi o de treball, la tendència al
consum d’estupefaents, les pautes de vida o els hàbits de
consum.

Palma, a 19 de desembre del 2008.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 30/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, acorda d'admetre a tràmit
l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre l'acord entre
l'administració de la CAIB i diverses organitzacions sindicals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a les proposicions no de llei

RGE núm. 10116/08 i 8181/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, admet a tràmit els escrits RGE núm.
13295/08 i 13307/08, presentats pel Grup Parlamentari
Socialista i pels grups parlamentaris Mixt i Socialista,
respectivament; i, conformement amb l'establert als articles 95
i 96 del Reglament de la Cambra i per la resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda d'atendre les peticions
que s'hi formulen i, en conseqüència, colAlocar les proposicions
no de llei que es relacionen a continuació, al davant de totes les
pendents d'aquests grups:

• RGE núm. 10116/08, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a comitè consultiu de bioètica (BOPIB núm. 63, de
28 de novembre del 2008).

• RGE núm. 8181/08, dels grups parlamentaris Mixt i
Socialista, relativa a l'Oficina d'Estrangeria a Eivissa
(BOPIB núm. 52, de 19 de setembre del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Manteniment d'interpelAlacions per al proper període de

sessions. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13308/08, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i,
conformement amb l'establert a l'article 151.3 del Reglament de
la Cambra, acorda d'atendre el manteniment de les
interpelAlacions següents per al proper període de sessions:
• RGE núm. 9824/08, relativa a política seguida pel Govern

en relació amb les decisions preses pel Govern central en
relació amb les Illes Balears (BOPIB núm. 61, de 14 de
novembre del 2008).

• RGE núm. 9825/08, relativa a política del Govern en relació
amb el transport aeri (BOPIB núm. 61, de 14 de novembre
del 2008).

• RGE núm. 9826/08, relativa a política educativa del Govern
(BOPIB núm. 61, de 14 de novembre del 2008).

• RGE núm. 11730/08, relativa a seguiment i revisió de les
directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears (BOPIB
núm. 65, de 12 de desembre del 2008).

• RGE núm. 12818/08, relativa a actuacions del Govern de les
Illes Balears davant la greu situació econòmica i laboral que
pateix la nostra comunitat autònoma (BOPIB núm. 64, de 5
de desembre del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 9410/08, 9416/08-9419/08, 9588/08 i
9589/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 36/08,
presentat per la diputada Hble. Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer,
del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb l'article
160.2 del Reglament de la cambra, acorda que aquestes
preguntes, que es relacionen seguidament, tenguin el tractament
de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
no permanent de Salut:
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• RGE núm. 9410/08, relativa a persones ateses en els darrers
5 anys a la unitat d'hospitalització a domicili de Son Dureta
(BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).

• RGE núm. 9416/08, relativa a finançament de l'atenció
bucodental dels majors de 65 anys (BOPIB núm. 56, de 17
d'octubre del 2008).

• RGE núm. 9417/08, relativa a càrrecs creats a GESMA (II)
(BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).

• RGE núm. 9419/08, relativa a formalització d'un contracte
amb l'equip tècnic redactor del projecte del nou hospital de
Son Dureta (BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).

• RGE núm. 9588/08, relativa a cost de les modificacions del
projecte de Son Espases (BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre
del 2008).

• RGE núm. 9589/08, relativa a píndoles postcoitals (BOPIB
núm. 59, de 31 d'octubre del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Escrit RGE núm. 13417/08, del Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de reunió urgent de la Junta de
Portaveus per tal que acordi la compareixença del president
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de reunió urgent de la Junta de Portaveus per tal que
acordi la compareixença del president del Govern de les Illes
Balears davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre el
model de finançament autonòmic.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Escrits RGE núm. 20/09 i 21/09, del Grup Parlamentari

Popular, de solAlicitud de convocatòria d'una sessió plenària
extraordinària amb determinat ordre del dia, i de la
convocatòria de la Diputació Permanent. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, conformement amb l'establert als articles
61.2, 92.2 i 95 del Reglament de la cambra, i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit la solAlicitud de
convocatòria de sessió plenària extraordinària per al debat i
aprovació, si pertoca, de la InterpelAlació 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.

Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus la fixació
de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació Permanent que
n'ha de resoldre.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, en manifesta la conformitat respecte de la
convocatòria de la Diputació Permanent.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia a la condició de diputada de la Sra. Francesca

Lladó i Pol (RGE núm. 13298/08).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener de 2008, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13298/08, mitjançant el qual la Sra. Francesca Lladó i Pol, del
Grup Parlamentari Socialista, formalitza la seva renúncia a la
condició de diputada, conformement amb l'establert a l'article
9.4 del Reglament de la cambra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Nomenament de portaveus titular i suplent del Grup

Parlamentari Mixt durant el mes de gener.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 de gener del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 19/09,
mitjançant el qual el Grup Parlamentari Mixt comunica que
durant el mes de gener la portaveu titular en serà l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, i el portaveu suplent, l'Hble. Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de gener del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

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

B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 13388/08, de dia 23 de desembre de
2008, solAlicita el nomenament del Sr. Joan Martorell i
Bonet, com a personal eventual adscrit al servei del grup
esmentat.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. Joan Martorell i Bonet com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrit al
servei del Grup Parlamentari Popular, amb efectes
econòmics i administratius des del dia 31 de desembre de
2008.

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

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

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

A la seu del Parlament, a 30 de desembre de 2008.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament de funcionaris interins del cos d'uixers del

Parlament de les Illes Balears.

Atès que la Mesa de la Cambra, en sessió de dia 29
d’octubre de 2008, aprovà la convocatòria per cobrir dues
places d’uixers amb caràcter de funcionaris interins del cos

d’uixers del Parlament de les Illes Balears per oposició en torn
lliure.

Atès que les bases de la convocatòria varen ser publicades
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears núm. 60,
de 7 de novembre de 2008.

Atès que dia 15 de desembre de 2008 es realitzà l’entrevista
personal, que era l’última prova de la convocatòria anterior.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents,  mitjançant resolució de dia 15 de desembre de
2008, va fer pública la llista provisional amb la qualificació
final dels aspirants seleccionats.

Atès que el tribunal que ha avaluat les proves selectives
corresponents  mitjançant resolució de dia 22 de desembre de
2008, va fer pública la llista definitiva amb la qualificació final
dels aspirants seleccionats.

Atès que els aspirants seleccionats, Sr. Alejandro Julià Rigo
i Sr. Antoni Salamanca Pericàs, han presentat la documentació
requerida a la base setena de la convocatòria, mitjançant escrits
amb RGE núm. 13314, de 22 de desembre de 2008, i amb REG
núm. 13313, de 22 de desembre de 2008, i que aquesta és
correcta.

Atès que les dues places d’uixers estan vacants i dotades
pressupostàriament.

Atès l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 14 de gener de
2009, tot d’acord amb l’establert als articles 4 i 15 de l’Estatut
de Personal del Parlament de les Illes Balears,

        Resolc:

1. Nomenar el Sr. Alejandro Julià Rigo i el Sr. Antoni
Salamanca Pericàs funcionaris interins del cos d’uixers del
Parlament de les Illes Balears.

2. Ordenar la publicació d’aquest nomenament al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

3. Que, tot d’acord amb l’establert a l’apartat segon de la base
vuitena de la convocatòria anterior, disposen de tres dies per
prendre possessió de les places des de la data de publicació del
nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears, i, per tant, els efectes econòmics i administratius seran
des de la data que consti a l’acta de presa de possessió de les
places.

4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i 117,
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú; o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des de la data de
notificació de la present resolució.
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A la seu del Parlament, a 14 de gener de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Adjudicació provisional del contracte de servei de neteja

general i manteniment als dos edificis del Parlament de les
Illes Balears.

Anunci d'adjudicació provisional

La Mesa del Parlament, en sessió celebrada dijous dia 18 de
desembre de 2008, va aprovar l’adjudicació provisional del
contracte de Servei de neteja general i manteniment als dos
edificis del Parlament de les Illes Balears, situats al carrer
Conquistador núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8, ambdós de
Palma, mitjançant procediment obert, en els termes següents:

• Descripció: Servei de neteja general i manteniment als dos
edificis del Parlament de les Illes Balears, situats al carrer
Conquistador núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8,
ambdós de Palma.

• Expedient 3/2008.
• Adjudicatari provisional: Klüh Linaer, SL.
• Termini d’execució:  Dos anys.
• Preu d’adjudicació provisional: 

Sense IVA: 282.276,09 i
IVA: 45.164,17 i
Total: 327.440,27 i

Palma, 18 de desembre de 2008.
El lletrat oficial major del Parlament:
Lluís Isern i Estela.

Ordre de Publicació

F)
Adjudicació provisional del contracte de servei de seguretat

i vigilància als dos edificis del Parlament de les Illes Balears.

Anunci d'adjudicació provisional

La Mesa del Parlament, en sessió celebrada dijous dia 18 de
desembre de 2008, va aprovar l’adjudicació provisional del
contracte de Servei de seguretat i vigilància als dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conquistador
núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8, de Palma, mitjançant
procediment obert, en els termes següents:

• Descripció: Servei de seguretat i vigilància als dos edificis
del Parlament de les Illes Balears, situats al carrer
Conquistador núm. 11 i al carrer Palau Reial núm. 8, de
Palma.

• Expedient 4/2008.
• Adjudicatari provisional: Ute Cía. Mediterránea de

Vigilancia SA i Unidad de Servicios de la Mediterránea, SL.
• Termini d’execució:  Dos anys.

• Preu d’adjudicació provisional: 
Sense IVA: 422.304,09 i
IVA: 67.568,65 i
Total: 489.872,74 i

Palma, 19 de desembre de 2008.
El lletrat oficial major del Parlament:
Lluís Isern i Estela.
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