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A)

3.1. PROJECTES DE LLEI

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ
DE LA LLEI 10/2000, DE 30 DE NOVEMBRE,
DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

Ordre de Publicació

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 4 de gener del 2009, d'acord amb el que disposa l'article
112 del Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 2185/09, de modificació de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social.

I

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Els Hbles. Srs. Diputats i Diputades i els grups
parlamentaris disposen d'un termini de quinze dies, que
comptarà des del dia següent al de la seva publicació, per
presentar davant la Mesa de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, esmenes al projecte esmentat, el text
del qual s'insereix a continuació. Aquest termini finalitzarà
dia 24 de febrer d'enguany.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern
de les Illes Balears
CERTIFIC:
Que el Consell de Govern de les Illes Balears, en la sessió
de dia 16 de gener del 2009, adoptà, entre d'altres, el següent
acord:
12. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
modificació de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del
Consell Econòmic i Social.
El Consell de Govern, a proposta de la consellera de Treball
i Formació, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social.
Segon,. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb el que estableix l'article 112 del reglament de la Cambra,
el text del Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, abans esmentat."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 16 de gener del 2009.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

La reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
duta a terme per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
insisteix en la regulació de les institucions de govern,
administració i representació de les Illes Balears, de manera
que, d’una banda, es crea el Consell Insular de Formentera i, de
l’altra, es reconeix l’exercici de la potestat reglamentària als
consells insulars en les competències que els són atribuïdes com
a pròpies. Per tant, es crea una nova institució insular i es
reconeixen més potestats als governs insulars.
L’article 78 de l’Estatut disposa que el Consell Econòmic i
Social és l’òrgan colAlegiat de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social. Així
mateix, la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, en determina les
funcions, entre les quals es troba la d’emetre dictàmens, amb
caràcter preceptiu i no vinculant, en relació amb avantprojectes
de llei i amb projectes de disposicions reglamentàries que
regulin matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.
D’altra banda, la dita llei, quan regula la composició del
Consell Econòmic i Social, disposa que entre les persones que
són membres del grup III n’hi ha d’haver cinc d’expertes en
matèria econòmica i social o mediambiental, tres de les quals
han de ser proposades pels consells insulars i dues, pel Govern
de les Illes Balears.
Aquestes previsions i reformes que deriven de la vigència de
l’Estatut d’Autonomia impliquen un seguit d’efectes: en primer
lloc, sobre la relació entre el Consell Econòmic i Social i els
consells insulars, atès que la funció consultiva del primer s’ha
de desplegar també en relació amb les disposicions
reglamentàries en matèria econòmica i social que dictin els
consells; en segon lloc, la creació del Consell Insular de
Formentera s’ha de fer evident en l’àmbit de la participació en
la institució consultiva d’expertes i/o experts representants dels
consells insulars.
II
Respecte de la primera qüestió, la llei present modifica la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, en la descripció de l’àmbit
funcional del Consell Econòmic i Social, amb la inclusió en
l’article 2, com a normes sobre les quals s’ha d’emetre un
dictamen preceptiu, de les disposicions reglamentàries que
poden dictar els consells insulars quan tinguin contingut
socioeconòmic, laboral o ocupacional.
Per fer més precís i clar l’àmbit funcional i material
d’actuació del Consell Econòmic i Social, s’aborda un seguit de
reformes puntuals de l’article 2 de la llei, que acompanyen i
complementen la que s’acaba de descriure.
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El precepte a què es fa referència s’ajusta a una redacció que
integra la previsió de dictamen respecte dels decrets legislatius
que pugui elaborar el Govern de les Illes Balears. Aquesta
previsió no estava recollida expressament en l’article legal, però
sí que s’havia inclòs en l’article 4.1.a), incís primer, del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Econòmic
i Social, aprovat mitjançant el Decret 128/2001, de 9 de
novembre. Per tant, es concorden la disposició legal i la
reglamentària.
Es determina amb precisió quins tipus de normes
reglamentàries són les que han de ser sotmeses al dictamen
preceptiu de la institució consultiva i se n’indica la procedència;
és a dir, si són normes que ha elaborat el Govern de les Illes
Balears o si procedeixen dels consells insulars.
Finalment, s’aborda una qüestió de gran importància
pràctica, tant pel que fa a la determinació de l’àmbit material de
competències del consell com al procediment de consulta. La
llei present acompanya una delimitació de les matèries que es
troben en l’àmbit de definició del que es considera “econòmic,
social, laboral o d’ocupació” i, així mateix, a través de la tècnica
d’establir els supòsits d’excepció, es determinen les normes per
a les quals, tot i que puguin tractar matèries compreses en
l’àmbit material, no és necessari emetre un dictamen preceptiu
atesa la seva importància intrínseca. Per tant, es fixa l’àmbit de
la preceptivitat; és a dir, quines normes, per matèria i per
importància, han de ser sotmeses obligatòriament al dictamen
del Consell Econòmic i Social. Sens dubte, aquesta tècnica de
delimitació garantirà el principi de seguretat jurídica i reforçarà
la tasca consultiva de la institució.
Quant a la segona qüestió, és a dir, la modificació de la
composició del grup III del Ple del Consell Econòmic i Social,
respecte del conjunt de persones expertes en matèria econòmica,
social o mediambiental, cal dir que resulta lògica i ajustada a la
conformació de les institucions de govern de cada illa. El
Consell Econòmic i Social és una institució que pertany al
ventall d’institucions d’autogovern que tenen un àmbit que
aplega tots i cada un dels territoris insulars i no pot desconèixer
l’actual realitat institucional. També és lògic que d’aquest
conjunt de persones expertes sigui el Govern de les Illes Balears
qui, reconeixent aquesta nova realitat institucional, “cedeixi” a
favor de la presència dels consells insulars l’actual potestat de
designar dues persones expertes i la redueixi a una de sola.
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jurídica, s’havia d’elevar aquesta consideració a rang legal i
s’havia de modificar la Llei 10/2000. Conformement amb
aquesta condició, es modifica la Llei de funció pública quant als
efectes de la consideració d’alt càrrec de la presidenta o del
president i de la secretària o del secretari general.
Totes les modificacions descrites varen fer que el 24
d’octubre de 2007 la Comissió Permanent del Consell
Econòmic i Social acordàs impulsar la reforma de la normativa
de la institució consultiva per posar-la en concordança amb les
previsions de l’Estatut d’Autonomia i, d’acord amb el que
estableixen l’article 2.1.a), incís segon, de la Llei 10/2000, de 30
de novembre, i l’article 4.a), incís segon, del Decret 128/2001,
de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social,
el 14 de novembre de 2007 emetés el Dictamen núm. 4/2007,
relatiu a les dites modificacions.
Tot i això, i amb independència que les modificacions que
inclou aquesta llei tinguin l’origen en la iniciativa de la
institució consultiva, en aplicació de l’article 2.1.a), incís segon,
de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, s’ha emès el
corresponent dictamen del Consell Econòmic i Social, en
considerar que la llei present afecta substancialment
l’organització, les competències i el funcionament de la dita
institució.
Article primer
1. Es modifiquen l’incís primer de l’article 2.1.a) i l’incís primer
de l’article 2.1.b), que passen a tenir la redacció següent:
“a) Primer. Avantprojectes de llei, tret de l’avantprojecte
de llei de pressuposts generals, com també projectes de
decret legislatiu, de decret del Govern de les Illes Balears i
de reglament dels consells insulars, independentment de la
denominació que adoptin, sempre que els esmentats
avantprojectes i projectes regulin de forma directa i
estructural matèries socioeconòmiques, laborals i
d’ocupació.”
“b) Primer. Projectes d’ordre de les conselleres i dels
consellers del Govern de les Illes Balears i de disposicions
reglamentàries dels consells insulars, no inclosos en
l’apartat a), incís primer, d’aquest article, que regulin
matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.”

III
2. S’afegeix un número 4 a l’article 2, amb el text següent:
D’altra banda, s’han considerat oportú un seguit de
modificacions de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, que
afecten aspectes de la composició i dels òrgans de la institució,
tot i que no tenen la importància de les descrites en els punts
anteriors.
La primera modificació persegueix la concordança de les
lletres b) i c) de l’article 4 amb l’article 5.1 i 2, pel que fa a la
qualificació d’organitzacions empresarials o sindicals més
representatives.
En segon lloc, tenint en compte que tant el càrrec de
presidenta o president com el de secretària o secretari general
tenen la consideració orgànica d’alts càrrecs en virtut del Decret
78/2001, d’1 de juny, de mesures organitzatives transitòries per
al desplegament del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, s’ha considerat que, pel principi de legalitat i seguretat

“4. Es consideren que formen part de les matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, amb
independència que siguin matèries que es vulguin regular en
avantprojectes de normes legals o projectes de normes
reglamentàries, respecte de les quals sigui preceptiva la
solAlicitud de dictamen del Consell Econòmic i Social, les
següents:
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Planificació de l’activitat econòmica, desenvolupament
dels sectors econòmics i desenvolupament regional.
Ordenació dels sectors econòmics (agricultura,
ramaderia, pesca, sector marítim, indústria i serveis).
Tributs i finances públiques.
Sector públic.
Promoció i ordenació del turisme.
Transports i comunicacions.
Ordenació del territori i urbanisme.
Cambres de comerç, indústria i navegació.
ColAlegis professionals.
Fundacions i associacions.
Propietat privada i llibertat d’empresa.
Mercat únic europeu.
Economia social.
Política d’ocupació, relacions laborals, inserció laboral
i immigració.
Polítiques de rendes.
Seguretat social.
Condicions laborals i negociació colAlectiva.
Dret de vaga i llibertat sindical.
Dret de participació.
Família, filiació i dret al matrimoni.
Cultura, patrimoni cultural, fet religiós, esport i oci.
Consum i protecció de la persona consumidora.
Educació, universitat i formació professional.
Salut, sanitat i prevenció de riscs laborals.
Serveis socials i cooperació al desenvolupament,
polítiques d’integració.
Habitatge.
Entitats i corporacions locals.
Medi ambient i aprofitament dels recursos naturals.”

3. S’afegeix un número 5 a l’article 2, amb el text següent:
“5. Queda exclòs el dictamen preceptiu respecte dels
avantprojectes de llei, projectes de decret legislatiu i de
decret del Govern de les Illes Balears, així com de reglament
dels consells insulars, independentment de la denominació
que adoptin, que tractin de matèries socioeconòmiques,
laborals i d’ocupació en els casos següents:
a) Quan es tracti de disposicions normatives que no
regulin de manera directa i estructural matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, sempre que no
afectin directament les institucions i els òrgans en els quals
s’exerceix el dret a la participació institucional de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives.
b) Quan es tracti de disposicions reglamentàries excloses
del tràmit d’audiència, perquè ho exigeixin raons greus
d’interès públic apreciades per resolució de la consellera o
del conseller competent, les quals s’han de posar de
manifest en l’expedient d’elaboració de la norma.
c) Quan suposin la modificació o la reforma puntual,
indirecta i no estructural de normes que hagin estat sotmeses
a dictamen preceptiu del Consell Econòmic i Social.”

Article segon
Es modifica l’article 4, que passa a tenir la redacció següent:
“Article 4
Composició
El Consell Econòmic i Social està integrat per un total de
trenta-set membres, que han de tenir la condició política de
ciutadanes o ciutadans de les Illes Balears, d’acord amb la
distribució següent:
a) El president o la presidenta.
b) El grup I està integrat per dotze membres en
representació de les organitzacions empresarials més
representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma.
c) El grup II està integrat per dotze membres en
representació de les organitzacions sindicals més
representatives en l’àmbit de la comunitat autònoma.
d) El grup III està integrat per dotze membres que es
distribueixen de la manera següent:
• Una persona representant del sector agrari.
• Una persona representant del sector pesquer.
• Una persona representant del sector d’economia social.
• Una persona representant de les associacions de
persones consumidores i usuàries.
• Una persona representant de la Universitat de les Illes
Balears.
• Una persona representant de les organitzacions
representatives dels interessos de les entitats locals.
• Una persona representant de les associacions i
organitzacions que tinguin com a finalitat principal la
protecció del medi ambient.
• Cinc persones expertes en matèria econòmica i social i
mediambiental, elegides entre persones amb especial
preparació i de prestigi reconegut en l’àmbit
corresponent: quatre a proposta dels consells insulars i
una a proposta del Govern de les Illes Balears.”
Article tercer
S’afegeix un nou apartat a l’article 10, amb la redacció
següent:
“3. La persona titular de la Presidència del Consell
Econòmic i Social té la consideració orgànica d’alt càrrec de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.”
Article quart
S’afegeix un nou apartat a l’article 12, amb la redacció
següent:
“4. La persona titular de la Secretaria General té la
consideració orgànica d’alt càrrec de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.”

BOPIB núm. 70 - 6 de febrer del 2009
Disposició final primera
S’afegeix al número 1 de la disposició addicional novena de
la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, una nova lletra f), amb
el text següent:
“f) Presidenta o president o secretària o secretari general
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.”
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RGE núm. 2446/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (V). (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2447/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (VI). (Mesa de 4 de febrer del 2009).

Disposició final segona

RGE núm. 2448/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (VII). (Mesa de 4 de febrer del 2009).

S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti, amb la
consulta prèvia al Consell Econòmic i Social, les disposicions
reglamentàries i administratives necessàries per desplegar i
aplicar aquesta llei.

RGE núm. 2449/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (VIII). (Mesa de 4 de febrer del
2009).

Disposició final tercera

RGE núm. 2450/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (IX). (Mesa de 4 de febrer del 2009).

Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener del 2009.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

RGE núm. 2452/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (X). (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2452/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (XI). (Mesa de 4 de febrer del 2009).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2439/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pla estratègic de GESMA. (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2440/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de la despesa financera. (Mesa de 4 de febrer del
2009).
RGE núm. 2441/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a proveïdors. (Mesa de 4 de febrer del 2009).

RGE núm. 2453/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enquesta relativa a la utilització d'idiomes. (Mesa de 4 de
febrer del 2009).
RGE núm. 2454/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors a l'escoleta Magdalena Humbert. (Mesa de 4 de
febrer del 2009).
RGE núm. 2455/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
treballadors a l'escoleta Francesc de Borja Moll. (Mesa de 4
de febrer del 2009).
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 2442/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català. (Mesa de 4 de febrer del 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 2443/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (II). (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2444/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (III). (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2445/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulació oficial de català (IV). (Mesa de 4 de febrer del 2009).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost ha tingut el I Pla estratègic de GESMA? Quins
mitjans s'han emprat per a la seva elaboració? Especificau si
s'han emprat recursos externs a l'empresa pública.
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Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Àrea de Salut d'Eivissa i a
l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 27 de gener del 2009.
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 a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Com han evolucionat les despeses financeres des del 2003
fins a l'actualitat pel que fa a pagaments d'interessos de demora
reclamats pels proveïdors per no complir els terminis de
pagament establerts legalment? Desglossau-ne els imports per
exercici,. hospitals, 061, serveis centrals, fundacions i empresa
pública.

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 a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Àrea de Salut de Menorca
i a l'Hospital Mateu Orfila?

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
En quin termini mitjà s'han realitzat els pagaments a
proveïdors durant el 2008?.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital de Son Llàtzer?

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Atenció Primària de
Mallorca?
Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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 a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital Comarcal d'Inca?
Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

M)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a la Fundació Hospital de
Manacor?

Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació als serveis centrals del Servei
de Salut de les Illes Balears?

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

N)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital de Son Dureta?

Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a GESMA?

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

O)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació en el 061?

S'ha realitzat algun estudi o alguna enquesta interna de la
Conselleria de Salut o del Servei de Salut de les Illes Balears,
referida a la utilització d'idiomes? Quina n'ha estat el cost?
Quins n'han estat els resultats?

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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, la diputada
sotasignant formula a les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital de Formentera?
Palma, a 27 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

P)
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.
Quantes persones treballen actualment a l'escoleta
Magdalena Humbert de Maó? Especificau-ne el nivell i la
funció.
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Palma, a 2 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

RGE núm. 2531/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les condicions de trasllat de pacients i
acompanyants de les illes a Mallorca. (Mesa de 4 de febrer del
2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
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.
Quantes persones treballen actualment a l'escoleta Francesc
de Borja Moll de Ciutadella? Especificau-ne el nivell i la
funció.
Palma, a 2 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 2532/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
agilitar la construcció d'instalAlacions d'àmbit social. (Mesa de
4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2533/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compra d'Spanair per part d'empresaris i institucions de
Catalunya. (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2534/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantatges del Decret de turisme per als petits comerciants.
(Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2535/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per evitar el tancament massiu d'empreses. (Mesa de
4 de febrer del 2009).
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
RGE núm. 1948/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a línies
mestres de la promoció turística a Eivissa. (Mesa de 4 de
febrer del 2009).
RGE núm. 2523/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a mesures per fer front al risc d'exclusió
social. (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2524/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mostres de Formació Professional. (Mesa de 4 de febrer del
2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines línies mestres, en relació amb la promoció turística
per a l'illa d'Eivissa, té pensat d'organitzar la Conselleria de
Turisme amb el consens del sector turístic eivissenc?
Palma, a 28 de gener del 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

RGE núm. 2525/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
davant les consultes i les reclamacions davant les companyies
elèctriques. (Mesa de 4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2526/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de subvencions per als desplaçaments d'esportistes. (Mesa de
4 de febrer del 2009).
RGE núm. 2527/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes per a famílies afectades per la crisi. (Mesa de 4 de
febrer del 2009).
RGE núm. 2530/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manca
de resposta als compromisos adquirits amb el Menorca
Bàsquet. (Mesa de 4 de febrer del 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Davant l'actual situació de crisi, quines actuacions du a
terme la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració per
fer front al risc d'exclusió social?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)

Com es pensa desenvolupar l'acord del Consell de Govern
relatiu a les ajudes per a famílies afectades per la crisi
econòmica?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria d'Educació i Cultura de les
mostres de Formació Professional celebrades a Eivissa i més
recentment a Mallorca?
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Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

Palma, a 4 de febrer del 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els impediments que fan que, una altra vegada, el
Govern de les Illes Balears, no doni una resposta àgil respecte
dels compromisos adquirits amb el Menorca Bàsquet?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions ha realitzat la Conselleria de Salut i
Consum en relació amb les consultes i reclamacions d'usuaris
recentment presentades davant les companyies subministradores
d'energia elèctrica?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)

Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes Balears
per millorar les condicions del trasllat dels pacients i
acompanyants que s'han de desplaçar de les altres illes a
l'hospital de referència de Mallorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com beneficia als esportistes illencs el programa de
subvencions del 2009 per als desplaçaments interinsulars i a la
península, presentat recentment per la Conselleria d'Esports i
Joventut?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Considera necessari la consellera de Benestar Social
promoure mesures que agilitin la tramitació de construcció
d'instalAlacions d'àmbit social?

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)

Continua pensant la Conselleria de Mobilitat que és positiva
la compra d'Spanair per part d'empresaris i institucions
catalanes amb doblers públics?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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 oral davant Ple.
Pensa la consellera de Comerç que el recentment aprovat
Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a
l'impuls de la inversió a les Illes Balears, dóna els mateixos
avantatges als empresaris hotelers i als petits comerciants o
industrials?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa adoptar el Govern de les Illes Balears
per evitar el tancament massiu d'empreses a les Illes Balears?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 1947/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a protecció de la fiscalitat de les botigues de comerç just, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
4 de febrer del 2009).

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.
El comerç just és un moviment internacional format per
organitzacions del sud i del nord amb el doble objectiu de
millorar l’accés al mercat dels productors més desfavorits i
canviar les injustes regles del comerç internacional. Les
relacions comercials es basen en el tracte directe i el respecte
mutu amb criteris no només econòmics sinó fonamentalment
socials i mediambientals. La novetat del comerç just és que les
organitzacions del nord no es limiten a transferir recursos per
crear infraestructures, capacitat o prefinançar els grups
productors sinó que participen activament en la comercialització
mitjançant la importació, la distribució i la venda directa al
públic i, a més a mes, realitzen una important tasca de denúncia
i de conscienciació.
El comerç just és l’única xarxa comercial en què els
intermediaris (importadors, exportadors i botigues) estan
disposats a reduir els seus marges per tal que quedi un major
benefici al productor.
Les primeres botigues de comerç just es crearen a Espanya
el 1986 i a les Illes Balears a la dècada dels 90. Aquestes
botigues es caracteritzen en general per dependre d’associacions
solidàries sense ànim de lucre i pel reduït marge de beneficis
que obtenen de la comercialització dels seus productes. D’altra
banda, aquestes botigues no tenen un tractament fiscal
diferenciat de qualsevol altre negoci. Això fa que sovint la
supervivència econòmica d’aquestes botigues sigui molt
complicada.
És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a estudiar mesures que impliquin un tractament fiscal de major
protecció per a les botigues de comerç just.
Palma, a 20 de gener del 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 2766/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a turisme
esportiu. (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).
Quines actuacions està portant a terme la Conselleria de
Turisme per tal de promocionar i incentivar el turisme esportiu
a les Illes Balears? Especificau les actuacions per illes.
En el Pla de màrqueting de les Illes Balears hi ha tres
productes específics que són per promocionar el turisme
d'esports:
1. Turisme nàutic. Amb la creació del Consorci IB Blau es farà
una promoció específica d'acord amb el sector nàutic
(xàrters, estacions nàutiques...) de les Illes Balears, on
s'inclouran les activitats que impliquen activitats
significatives i referents a aquest sector, com poden ser,
entre d'altres, el submarinisme.
2. Turisme de golf. Es farà una promoció específica a l'illa de
Mallorca per al golf, organitzant uns tornejos i participant a
altres, així com també patrocinant la promoció que es fa des
de l'Associació de camps de golf.
3. Turisme de natura i esports. En aquest producte es
promocionen sobretot totes les altres activitats esportives no
esmentades més a dalt. Incloem dins aquestes activitats el
cicloturisme, el senderisme o els esports colAlectius, com per
exemple el futbol, per una banda, o alguns esports de moda
com poden ser el pàdel, la natació i el tennis.
Palma, 26 de gener del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 2770/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a actes de
promoció a Madrid (I). (BOPIB núm. 35 de 4 d'abril del 2008).
Quin ha estat el cost total, desglossat per conceptes i
proveïdors, dels actes celebrats a la plaça Colón de Madrid
amb motiu de la recent celebració de FITUR?
El cost total dels actes de Colón va ser de 777.815,00 euros
pels següents conceptes:
• Demostració i degustació d'artesans: 11.900 euros.
• Lloguer d'una carpa ARC Sphere: 243.600 euros.
• Lloguer de 25 estands per a demostracions i degustacions:
44.438,17 euros.
• Material imprès de publicitat: 22.442 euros.
• Lloguer de living floor: 3.750 euros.
• Lloguer de Propeller de plasma: 7.200 euros.
• Personal de càrrega i descàrrega: 4.500 euros.
• Assegurança de responsabilitat civil: 600 euros.
• Carpes i escenari: 140.000 euros.
• Personal d'assistència tècnica: 12.000 euros.
• Cavalls menorquins: 33.000 euros.
• Càtering: 33.750 euros.
• Viatges de localització i coordinació: 4.000 euros.
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Material per a les degustacions: 1.200 euros.
Accés a internet: 700 euros.
Climatització de carpes: 4.830 euros.
Ambulàncies: 2.880 euros.
Neteja: 5.740 euros.
Transfers: 23.000 euros.
Adaptacions de disseny gràfic: 2.000 euros.
Disseny de l'espai: 10.000 euros.
Transport: 15.000 euros.
Coordinació i contractació de participants: 12.000 euros.
Producció: 24.000 euros.
IVA: 107.284,83 euros.
Respecte del proveïdor dels actes celebrats a la plaça Colón
de Madrid, es tracta de "La Moderna", a través del concurs
381/06, que té com a objecte l'organització d'actuacions
promocionals amb destí a les Illes Balears als mercats emissors
europeus.
Palma, 26 de gener del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
C)
A les preguntes RGE núm. 3911/08 i 3912/08, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relatives
a Consorci IB Blau (I i II). (BOPIB núm. 40 de 9 de maig del
2008).
Quina serà la participació del Consell i els ajuntaments de
Menorca en els òrgans de direcció del futur Consorci IB Blau
que té previst crear el Govern de les Illes Balears després de
la signatura d'un conveni a l'efecte entre les conselleries de
Turisme i Medi Ambient? Quines actuacions té previst portar
a terme el Govern de les Illes Balears a l'illa de Menorca en
matèria de turisme nàutic en el marc del conveni signat entre
les conselleries de Turisme i Medi Ambient per a la creació del
futur Consorci IB Blau?
Les parts signants del conveni de colAlaboració que té per
objecte la creació del consorci per a la promoció i el foment
nàutic sostenible a les Illes Balears són l'Institut Balear de
Turisme (IBATUR) i Ports de les Illes Balears. Ambdues
entitats actuen dins l'àmbit de les seves respectives
competències, com no podria ser d'altra manera. Per tant la
resposta a la qüestió sobre l'aportació del Consell Insular i dels
ajuntaments de Menorca en els òrgans de govern del Consorci
IB Blau s'haurà de respondre, necessàriament, de forma
negativa, atès que no són parts signants del conveni.
Ara bé, això no vol dir que no puguin integrar-se com a nous
membres del consorci de conformitat amb la clàusula tercera del
conveni.
Pel que fa a la segona pregunta, no hi ha actuacions previstes
amb caràcter previ a la creació del consorci en el marc del
conveni de colAlaboració a l'illa de Menorca, atès que l'objecte
del conveni és la creació del consorci i no desenvolupar cap
tipus d'actuació.
Ara bé, una vegada constituït el consorci i de conformitat
amb el seu objecte i finalitats, els òrgans corresponents del
consorci realitzaran els plans específics adients per donar
compliment a les esmentades finalitats; aleshores podrem parlar
d'actuacions concretes.
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Palma, 26 de gener del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7726/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a assistència
sociosanitària a Eivissa. (BOPIB núm. 50 de 5 de setembre del
2008).
Quina planificació té la Conselleria de Salut per a l'actual
legislatura en matèria d'assistència sociosanitària per a l'illa
d'Eivissa?

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 9421/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
persones adscrites al servei d'urgència de l'Hospital Mateu
Orfila. (BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre de 2008).
Quantes persones estan adscrites al servei d'urgències de
l'Hospital Mateu Orfila?
Al servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila hi ha
adscrites 54 persones.

La intenció actual de la Conselleria de Salut i Consum és
mantenir la colAlaboració amb el finançament de llits a la
residència de Cas Serres, i definir els recursos sociosanitaris de
futur que albergarà el nou hospital de Can Misses, per donar
resposta a les necessitats de la població de l'illa d'Eivissa.
Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Palma, 11 de desembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 9422/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
persones adscrites al Centre de Salut Es Banyer d'Alaior.
(BOPIB núm. 56 de 17 d'octubre de 2008).

E)
A la pregunta RGE núm. 8414/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a abonament
del plus de vinculació a illes menors als metges de Menorca.
(BOPIB núm. 53 de 26 de setembre del 2008).

Quants metges de família i quants pediatres hi ha adscrits
al Centre de Salut Es Banyer d'Alaior?
El Centre de Salut Es Banyer d'Alaior disposa de 6 metges
de família i 2 pediatres.

Quan té previst l'Ib-salut pagar el plus de vinculació a illes
menors als metges de Menorca?

Palma, 11 de desembre de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Al sistema retributiu de l'Ib-salut no existeix aquest plus.
Palma, 16 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 9407/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes amb l'empresa Agefred Servicio SA. (BOPIB núm.
56 de 17 d'octubre del 2008).
Quants contractes, per quin import i per quin motiu han
realitzat la Conselleria de Salut, l'Ib-salut o empreses
dependents amb l'empresa Agefred Servicio SA?
- Contractació d'un servei d'enginyeria per auditar les
instalAlacions i el manteniment de tres centres hospitalaris
dependents de GESMA, amb un import de 69.213 euros.
- Contractació d'un servei de disseny, implantació i
seguiment d'un sistema informatitzat de gestió del manteniment
a tres centres hospitalaris dependents de GESMA, amb un
import de 69.312,32 euros.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9498/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla de necessitats
d'infraestructures sanitàries a Menorca. (BOPIB núm. 57 de 24
d'octubre del 2008).
En quina situació es troba el Pla de necessitats
d'infraestructures sanitàries de Menorca?
La situació de les inversions previstes en el Pla
d'infraestructures 2008-2012 és la següent:
• Nou CS Verge del Toro, en funcionament des del juliol del
2008.
• Nou CS Es Banyer, previsió d'inici d'obres el 2010.
• Millora del CS Canal Salat, previsió inicial per al 2010.
• Nova UBS Es Castell en substitució de l'existent, en
funcionament des del novembre del 2008.
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Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, 16 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

J)

M)

En quina situació es troba la revisió del Pla sociosanitari
de Menorca?

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

La redacció del Pla sociosanitari de Menorca ha estat
gestionada des del Consell Insular de Menorca, amb participació
de les conselleries de Salut i Consum i d'Afers Socials del
Govern de les Illes Balears.
Per la informació de què disposem, el Pla està en la seva
última fase d'elaboració i la data de la seva presentació pública
serà determinada des del Consell Insular de Menorca.

No hi ha cap projecte per a la construcció d'una nova escola
de persones adultes a Maó. La conselleria treballa en una de les
opcions que més avantatges té, i és que el centre d'adults pugui
ocupar l'actual edifici del CP Sa Graduada, colAlegi d'una línia
que es traslladaria a un nou centre de dues línies que tenim
previst construir a la Via de Ronda de Maó aquest any 2009 per
tal de descongestionar els centres de primària, que estan molt
massificats.

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9499/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a revisió del Pla
sociosanitari de Menorca. (BOPIB núm. 57 de 24 d'octubre del
2008).

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9734/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a projecte per a la
construcció d'una nova escola de persones adultes a Maó.
(BOPIB núm. 60 de 7 de novembre del 2008).

Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 19 de gener del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

K)
A la pregunta RGE núm. 9729/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a píndola
postcoital (I). (BOPIB núm. 60 de 7 de novembre del 2008).
En quina data disposen el centres de salut dels mitjans
necessaris per posar en marxa el programa de dispensació
gratuïta de la píndola postcoital?
Des del 19 de setembre del 2008.
Palma, 16 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 9730/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a píndola
postcoital (II). (BOPIB núm. 60 de 7 de novembre del 2008).
Podria explicar el conseller de Salut i Consum el programa
de dispensació gratuïta de la píndola postcoital en la seva
vessant de salut pública? És a dir, objectiu de la iniciativa,
mitjans emprats per a la difusió de la iniciativa entre la
població a la qual va dirigida.
L'objectiu de la iniciativa és la promoció i millora de la salut
afectiva sexual, així com la prevenció d'embarassos no desitjats.
La dispensació gratuïta de la píndola, sempre sota la decisió del
metge, s'emmarca en les polítiques de salut i gènere que impulsa
el Govern de les Illes Balears i forma part del conjunt
d'actuacions multisectorials adreçades a aconseguir una bona
educació sexual de la joventut.

N)
A la pregunta RGE núm. 9813/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a drets i
deures de les persones immigrades. (BOPIB núm. 61 de 14 de
novembre de 2008).
Quines actuacions ha dut a terme el Govern de les Illes
Balears davant les diferents associacions d'immigrants per tal
d'explicar-los quins són els seus drets i els seus deures a la
seva nova terra d'acollida?
La Direcció General d'Immigració ha dut a terme les
següents actuacions, amb l'objectiu d'explicar a les diferents
associacions d'immigrants, quins són els seus deures i
obligacions a la nostra comunitat autònoma:
• S'han produït contactes directes i continus amb les diferents
associacions d'immigrants, per mitjà d'aquesta direcció
general, oferint informació individualitzada i personalitzada
relativa a drets i obligacions.
• Les diferents OFIM proporcionen tot tipus d'informació
relativa a drets i obligacions a les associacions d'immigrants.
• S'ha reeditat material informatiu, amb continguts relacionats
amb els drets i obligacions de caràcter laboral (Guia
Laboral).
• A cada convocatòria de subvencions es reuneix el teixit
associatiu immigrant amb l'objectiu d'informar-los sobre els
procediments i recursos que estan a la seva disposició.
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Palma, 11 de desembre de 2008.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 9817/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a estudis
agroambientals a Eivissa. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre
del 2008).
Dins la nova oferta de formació professional de les Illes
Balears, a l'illa d'Eivissa hi ha previst incloure la titulació de
grau mitjà en estudis agroambientals?
El Consell Insular d'Eivissa té un projecte de creació d'un
centre per a aquestes especialitats i des de la Direcció General
de Formació Professional i Aprenentatge Permanent es donarà
suport a totes les actuacions que programi el Consell Insular
d'Eivissa per així poder cobrir les necessitats formatives de l'illa
d'Eivissa.
Palma, 22 de desembre del 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 9818/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a alberg
juvenil de Formentera. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre de
2008).
L'alberg juvenil de Formentera necessita d'inversions per
poder complir les seves funcions en les millors condicions. En
quin estat es troben aquestes inversions?

El Consell de Govern va autoritzar el dia 31 d'octubre del
2008, a proposta de la Conselleria d'Educació i Cultura, una
subvenció amb caràcter singular de 149.670 euros a favor de
l'associació Paraula, Centre de Serveis Lingüístics de les Illes
Balears, per colAlaborar en el desenvolupament de la seva
campanya de voluntariat lingüístic, que promou el coneixement
i l'ús de la llengua catalana entre els ciutadans de les Illes
Balears.
El programa de voluntariat lingüístic, també conegut com a
programa de parelles lingüístiques, consisteix a posar en
contacte una persona que sap parlar català amb una altra que l'ha
començat a aprendre i el vol practicar. La iniciativa, que ja
funciona a Catalunya des de fa cinc anys, va ser seleccionada
l'any 2006 per la Comissió Europea com una de les 50 millors
pràctiques d'aprenentatge d'una llengua que es duen a terme a la
Unió Europea.
L'any 2007 Paraula va adaptar el programa de parelles
lingüístiques a les Illes Balears i va dissenyar els recursos
necessaris per gestionar-lo: una web per difondre el programa
i fer la inscripció del voluntariat, un quadernet de suport per a
les parelles i registres diversos, com ara documents d'adhesió
d'entitats, contracte de protecció de dades, etc. En l'actualitat
formen part del programa devers 400 voluntaris.
Paraula és l'única entitat privada a les Illes Balears que es
dedica a tasques d'ensenyament de la llengua. Compta amb un
equip professional que té experiència reconeguda en l'elaboració
de materials didàctics específics per a l'ensenyament del català
a persones no catalanoparlants, en la formació del professorat de
català a adults i en l'avaluació de coneixements de català de
persones no catalanoparlants. Si bé hi ha altres entitats que es
dediquen a promoure el coneixement i l'ús de la llengua
catalana, no duen a terme tasques tècniques d'ensenyament de
català a adultes, d'avaluació i de formació del professorat.
Entre altres projectes Paraula ha desenvolupat cursos per a
l'Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca i l'Escola Balear
d'Administració Pública; ha impartit formació per al professorat
de català a adults a la Universitat de les Illes Balears i ha
elaborat proves per a la Direcció General de Política Lingüística
del Govern de les Illes Balears.

Des del Consorci de Turisme Jove, com a òrgan que
gestiona la casa de colònies de Formentera, s'ha procedit a fer
una inversió per poder obrir la instalAlació, que ha consistit en
pintar tot l'alberg, canviar l'enllumenat d'emergència, arreglar
vidres, portes dels banys, etcètera. Així com una revisió de tota
la instalAlació per part dels nostres propis treballadors per
garantir-ne el bon ús per part dels joves.

Palma, 19 de gener del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)

Palma, 10 de desembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9821/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a objectius de la
Llei integral de la joventut. (BOPIB núm. 61 de 14 de
novembre del 2008).

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9819/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a parelles
lingüístiques. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre del 2008).
Tenint en compte que un dels projectes anunciats per la
Direcció General de Política Lingüística és el de l'establiment
de parelles lingüístiques a través del Voluntariat per la
Llengua, quines passes s'han fet per fer efectiu aquest
projecte?

La Llei integral de la joventut, a l'article 2.3, apartat g),
estableix entre els objectius que s'ha de perseguir "fomentar la
mobilitat del jovent entre les illes, amb altres comunitats i amb
Europa, fonamentalment". Quines gestions pensa fer el Govern
en un futur immediat per tal de complir aquests objectius?

BOPIB núm. 70 - 6 de febrer del 2009
En aquests moments ja s'estan duent a terme importants
iniciatives al respecte.
El programa europeu Joventut en Acció s'està dinamitzant
molt. Aquest programa té entre altres objectius l'intercanvi
d'iniciatives juvenils amb la resta de països membres de la
Comunitat Europea. Alhora el programa del Carnet Jove té
importants descomptes tant en viatges com en estades per tota
la comunitat i és un dels programes que les nostra conselleria
vol desenvolupar amb força; recordem que el Carnet Jove és
comunitari i s'ha ampliat l'edat per beneficiar-se dels seus
avantatges fins als 30 anys. I, per suposat, els possibles
descomptes amb algun mitjà entre illes.
També és important el servei d'assessorament que donen
l'oficina Info Jove i totes i cada una de les oficines repartides
per la nostra comunitat per facilitar tot tipus d'avantatges,
informació i recursos que els joves poden escollir.
Les iniciatives són moltes i diverses en aquest tema; també
les iniciatives que altres conselleries duran a terme i que afecten
especialment els joves s'estan detallant al Pla Jove.
Palma, 26 de gener del 2009.
El conseller d'Esports i Joventut.
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- Tipus de transferència: generació/ingrés Consorcio de
Compensación de Seguros; import: 163.597,07. Indemnització
per reparar els danys soferts al poliesportiu Príncipes de España
produïts per la tempesta 04/10/07.
- Transferència; import: 900.000. Aportació Illesport
(pagament de convenis amb clubs).
- Transferència; import: 900.000. Aportació Turisme Jove
(nòmines juny a setembre).
- Transferència; import: 700.000. Obres d'adequació
d'oficines de la conselleria al Palma Arena.
- Transferència; import: 597.908. Aportació Turisme Jove
per obres a Sa Vinyeta.
- Transferència; import: 597.908. Aportació Illesport per
inversions diverses.
- Transferència; import: 63.329. Aportació EBE per
inversions a Son Llàtzer.
- Transferència; import: 740.855. Aportació EBE
corresponent a la part de la CAIB per inversions als centres de
tecnificació esportiva (acord amb el CSD).
- Transferència; import: 437.142. Aportació Turisme Jove
(nòmines novembre i desembre).
Palma, 10 de desembre del 2008.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 9827/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a instalAlacions
esportives als terrenys de Son Llàtzer. (BOPIB núm. 61 de 14
de novembre de 2008).
Té previst la Conselleria d'Esports i Joventut fer algun
tipus d'instalAlació esportiva als terrenys de Son Llàtzer? En
cas afirmatiu, quines instalAlacions es pensen dur a terme,
quan i quin cost tendran?
La Conselleria d'Esports i Joventut no té previst fer cap tipus
d'instalAlació esportiva als terrenys de Son Llàtzer.
Palma, 10 de desembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 9828/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a partides
transferides a la Conselleria d'Esports i Joventut. (BOPIB
núm. 61 de 14 de novembre del 2008).
Quines partides econòmiques s'han transferit a la
Conselleria d'Esports i Joventut durant el 2008 i a quins
conceptes les ha destinat?
- Tipus de transferència: ampliació; import: 1.730,12.
Triennis funcionari amb adscripció provisional.
- Tipus de transferència: generació/ingrés CSD; import:
310.000. Aportació EBE per a inversions als centres de
tecnificació esportiva.
- Tipus de transferència: generació/previsió majors ingressos
CSD; import: 430.855. Aportació EBE per a inversions als
centres de tecnificació esportiva.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 9829/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a agenda de
treball del conseller d'Esports i Joventut en el recent viatge als
Estats Units. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre de 2008).
Quina va ser l'agenda de treball del conseller d'Esports en
el seu recent viatge als Estats Units?
Agenda de treball del conseller d'Esports dels dies 27 al 30
d'octubre de 2008 als Estats Units:
• 27 d'octubre. Viatge a Los Angeles durant tot el dia.
• 28 d'octubre. Al matí visita i entrevista amb Rudy
Fernández a l'hotel on estava concentrat el seu equip. A
l'horabaixa assistència al partit de bàsquet on debutava
Rudy Fernández.
• 29 d'octubre. Al matí entrevista amb el mànager de Rudy
Fernández. A l'horabaixa vista a les instalAlacions esportives
a l'aire lliure de Venice Beach.
• 30 d'octubre. Al matí temps de feina a l'hotel. A l'horabaixa
visita a l'Staples Center, pavelló multiusos de la ciutat de
Los Angeles, construït abans que el nostre Palma Arena, i
al que es treu una bona rendibilitat.
• 31 d'octubre. Viatge des de Los Angeles tot el dia, amb
arribada l'1 de novembre a Palma.
Palma, 10 de desembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 9830/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a relació de
persones que es desplaçaren als Estats Units a veure el debut
del Sr. Rudy Fernández. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre
de 2008).
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Quina és la relació de persones que van viatjar a càrrec de
al comunitat autònoma de les Illes Balears, a finals del mes
d'octubre passat, als Estats Units amb motiu del partit de
bàsquet en què debutava el mallorquí Rudy Fernández?
A càrrec de la comunitat autònoma de les Illes Balears varen
viatjar als Estats Units a veure el partit de bàsquet en què
debutava Rudy Fernández les següents persones: el conseller
d'Esports i Joventut, el director general d'Esports, la cap de
gabinet del conseller, un periodista d'esports del Diario de
Mallorca i un altre del diari Ultima Hora.
Palma, 10 de desembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 9831/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a cost del viatge
als Estats Units. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre de 2008).
Quin ha estat el cost del viatge als Estats Units realitzat
recentment pel conseller d'Esports del Govern? Desglossau-ne
el cost per partides.
Cost: 3.151,69 euros.
Avió: 2.418,85 euros.
Hotel: 430 euros.
Àpats i taxi: 302,84 euros.
Palma, 10 de desembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

amb Jorge Lorenzo i finalment, el de Rudy Fernández, com
a primer balear que debuta a la NBA. En tots aquests
moments la Conselleria d'Esports del Govern de les Illes
Balears i per tant, representant els ciutadans d'aquestes illes,
ha donat suport amb la seva presència als nostres
esportistes. Aquest no és un fet aïllat, perquè podem
recordar que en anteriors legislatures també era un fet
habitual el suport institucional als esportistes en moment
clau: Roland Garros, mundial de motociclisme de 250 cc,
o anar a veure una etapa del Tour de França de ciclisme,
quan un equip portava el mallot de les Illes Balears.
3. Aquests esportistes abans esmentats, presenten unes
característiques semblants, ja que han nascut i s'han format
a les illes, però arribada certa edat, s'han de desplaçar a
altres ciutats per seguir progressant i poder dedicar-se
professionalment al seu esport en qüestió. Parlant amb ells
ens comentaren que els representants de les institucions
públiques on resideixen ara es volen apoderar d'alguna
manera de la seva imatge i ens demanen que des del Govern
facem un esforç per evitar que això no passi perquè ells se
senten identificats plenament amb les illes. Nombroses
vegades hem pogut escoltar a TV3 referir-se a Rudy
Fernández com a jugador de Catalunya, i a petició seva, es
va fer aquest desplaçament per recordar que ell és de les
Illes Balears.
4. A Palma es va construir una instalAlació esportiva, el Palma
Arena, de les més cares del món i amb moltes deficiències
tècniques. Es va aprofitar aquest viatge per visitar amb cura
l'Staples Center, instalAlació esportiva emblemàtica i
multifuncional de la mateixa envergadura que la nostra, per
intentar rendibilitzar el Palma Arena, com a mínim,
socialment.
5. Amb la recent reforma de la Platja de Palma en el punt de
mira, vàrem visitar les instalAlacions esportives a l 'aire
lliure de Venice Beach, per conèixer de primera mà com es
pot treure el màxim profit d'un passeig turístic esportiu al
llarg d'una platja.

Ordre de Publicació

Palma, 10 de desembre de 2008.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.

Y)
A la pregunta RGE núm. 9832/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a objectiu del
viatge als Estats Units. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre de
2008).

Ordre de Publicació
Z)

Quin ha estat l'objectiu del recent viatge realitzat pel
conseller d'Esports als Estats Units?
En el recent viatge realitzat pel conseller als Estats Units no
hi havia un objectiu únic. Donat que la resposta és molt
extensa, intentaré esquematitzar-la, no obstant això, si li queda
algun dubte no tendré cap problema per aclarir-ho en posteriors
ocasions:
1. Complir allò preceptuat a la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de
febrer, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears. Títol III, article 30.12.
2. Des de la Conselleria d'Esports i Joventut pensam que les
institucions han d'estar al costat dels nostres esportistes en
tota la seva vida esportiva (ascens, durada, quan es
retirin,...). I per tant, també quan disputin alguna competició
molt significativa i que pugui marcar una fita en la història
de l'esport balear. Tenim la sort que aquest any hi ha hagut
un seguit d'aquests moments històrics: Roland Garros i
Wimbledon amb Rafa Nadal, Jocs Olímpics i Paralímpics
amb Joan Llanera i Xavi Torres, el mundial de moto GP

A la pregunta RGE núm. 10030/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a projecte
de la nova escola a la via de ronda de Maó. (BOPIB núm. 62
de 21 de novembre de 2008).
Quin pressupost té previst el projecte per a la nova escola
a ubicar a la via de ronda de Maó?
Fins que no es redacti el projecte no es podrà saber el
pressupost definitiu, però aproximadament es preveuen
3.850.000 euros.
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Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 10031/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a nova
escola de Sant Lluís. (BOPIB núm. 62 de 21 de novembre de
2008).
Quin pressupost té previst el projecte per a la nova escola
de Sant Lluís?
Fins que no es redacti el projecte no es podrà saber el
pressupost definitiu, però aproximadament es preveuen
3.850.000 euros.
Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 10032/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a nou
Conservatori de Música a Menorca. (BOPIB núm. 62 de 21 de
novembre de 2008).
Quin pressupost té previst el projecte per al nou
Conservatori de Música de Menorca?
Fins que no es redacti el projecte no es podrà saber el
pressupost definitiu, però aproximadament es preveuen 2
milions d'euros.
Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 10033/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a projecte
de la nova escola a la via de ronda de Maó. (BOPIB núm. 62
de 21 de novembre de 2008).
En quina fase es troba el projecte per a la nova escola a
ubicar a la via de ronda de Maó?
S'està redactant el projecte bàsic per part de l'IBISEC.
Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 10034/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a evolució
de l'alumnat de primària i secundària a Menorca. (BOPIB
núm. 62 de 21 de novembre de 2008).
Quina és la previsió que fa el Govern balear quant a
l'evolució de la població de primària i secundària als
municipis de Maó, Sant Lluís i Es Castell per als propers 5
anys? Detallau-ne el creixement o la disminució per municipis
o bé per centres d'ensenyament.
En aquests moments d'incertesa pel que fa al mercat laboral,
factor que condiciona gran part de la mobilitat que ha
caracteritzat els darrers anys l'augment demogràfic a Menorca,
se'ns fa difícil fer una previsió de creixement, o decreixement
de la població escolar a 5 anys vista.
Municipi de Maó
Si agafam les dades que tenim dels darrers 5 cursos, el
municipi de Maó ha passat de tenir 973 alumnes d'Educació
Infantil (3-6 anys), 1.760 d'Educació Primària i 1.560 d'ESO
(els instituts de Maó acullen tota la població d'ESO dels
municipis de Maó, Es Castell i Sant Lluís). El curs 2004/05, a
tenir-ne 1.088 d'Educació Infantil, 2.027 d'Educació Primària
i 1.553 d'ESO en el curs actual 2008/09. Això representa un
augment de 115 alumnes d'Ed. Infantil, 267 d'Educació
Primària i una reducció de 7 alumnes d'ESO.
Aquestes dades ens indiquen que la influència del fenomen
migratori en l'augment de la demanda d'escolarització en el
municipi, atès que les famílies nouvingudes solen tenir fills en
edats corresponents a les etapes d'infantil i primària.
De cara als propers tres cursos, i segons les dades que ens
ha facilitat l'ajuntament, no es preveu un augment considerable
si ens atenem al nombre de naixements. Així, per al curs 09/10,
tenim una previsió d'escolarització d'uns 300 alumnes d'Ed.
Infantil de 3 anys, quan en el curs actual 08/09 són 334 els
alumnes matriculats. Segons les dades de naixements de 2007
i 2008, la tendència és que s'estabilitzi el nombre de
matriculacions.
Per centres, la distribució que en feim de l'alumnat és
equitativa, per la qual cosa la càrrega es reparteix entre tots els
centres, tant públics com concertats.
Pel que fa a la situació de massificació que pateixen els
centres públics del municipi, sobretot en l'etapa d'Ed. Infantil
i Primària, tenim en procés la construcció d'un seguit
d'infraestructures de manera immediata (08/09), com són:
• Ampliació d'una línia al CP Mateu Fontirroig.
• Construcció d'una nova escola, de 2 línies, a la via de
ronda/camí de'n Guixó, que acolliria l'actual escola, d'1
línia, de Sa Graduada.
• Ampliació de 4 aules de l'IES Cap de Llevant.
• Ampliació i reforma de l'IES Pasqual Calbó i Caldés.
A més, estam elaborant el mapa escolar on es contemplaran
les necessitats reals per als propers cursos i que formarien part
d'un nou Pla d'infraestructures.
Municipi de Sant Lluís
Les dades dels darrers 5 cursos ens mostren que ha passat
de tenir 172 alumnes d'Educació Infantil (3-6 anys) i 288 d'Ed.
Primària el curs 2004/05, a tenir-ne 209 d'Ed. Infantil i 368
d'Ed. Primària en el curs 2008/09. Això representa un augment
de 37 alumnes d'Ed. Infantil i 80 de Primària.
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Per al curs 2009/10 tenim una previsió (segons dades
aportades per l'ajuntament) d'escolaritzar devers 70 fillets/es,
d'EI3 (actualment són 63 matriculats). Aquesta matrícula
prevista no obligaria a augmentar grups, però mantindria la
tendència actual al municipi de 3 línies per nivell. Segons les
dades de naixements de 2007 i 2008, la tendència és que
s'estableixi el nombre de matriculacions. Pel que tenim de
2008, podria donar-se un descens significatiu del nombre de
naixements.
Amb la construcció del nou centres de 2 línies (Pla
d'infraestructures 08/09) acabarem amb la situació de
massificació que pateix actualment el CP Sant Lluís, que té tots
els seus grups triplicats, quan es tracta d'un centre de 2 línies.
Municipi d'Es Castell
Les dades dels darrers 5 cursos ens mostren que ha passat
de tenir 184 alumnes d'Educació Infantil (3-6 anys) i 299 d'Ed.
Primària el curs 2004/05, a tenir-ne 151 d'Ed. Infantil i 388
d'Ed. Primària en el curs 2008/09. Això representa una
disminució de 33 alumnes d'Ed. Infantil i un augment de 39 de
Primària.
La disminució d'escolarització a Ed. Infantil no es
correspon amb el padró de l'ajuntament. Això és degut, segons
les dades que tenim, a què molts de pares i mares de fillets/es
en edat infantil i que resideixen a Es Castell, escolaritzen els
seus fills en centres de Maó, lloc on treballen.
Per al curs 2009/10 tenim una previsió (segons les dades
aportades per l'ajuntament) d'escolaritzar devers 50 fillets/es
d'EI3 (actualment són 48 els matriculats). Aquesta matrícula
prevista no obligaria a augmentar grups, tot i que haurem
d'esperar que es compleixin les matriculacions. Segons les
dades de naixements de 2007 i 2008, la tendència és que
s'estabilitzi el nombre de matriculacions.
En aquests moments el CP Angel Ruíz i Pablo, de 2 línies,
té 4 grups triplicats (1 d'Ed. Infantil i 3 de Primària).
L'estiu passat s'hi han fet obres per habilitar una nova aula
i tenim elaborat un projecte per a l'habilitació d'una aula, la
construcció de banys nous a cada planta i l'eliminació de
barreres arquitectòniques (ascensor i sortides d'emergència).
Depenent de l'evolució real els propers 2 o 3 cursos, haurem
d'analitzar la necessitat de construcció de nous espais, o bé
d'Educació Infantil, o bé de d'Infantil i Primària.
Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 10035/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a evolució
de l'alumnat de primària i secundària a Menorca (II). (BOPIB
núm. 62 de 21 de novembre de 2008).
Quina és la previsió que fa el Govern balear quant a
l'evolució de la població de primària i secundària als
municipis de Ferreries, Es Mercadal i Es Migjorn per als
propers 5 anys? Detallau-ne el creixement o disminució per
municipis o bé per centres d'ensenyament.

En aquests moments d'incertesa pel que fa al mercat laboral,
factor que condiciona gran part de la mobilitat que ha
caracteritzat els darrers anys l'augment demogràfic a Menorca,
se'ns fa difícil fer una previsió de creixement, o decreixement
de la població escolar a 5 anys vista.
Municipi de Ferreries
Si agafam les dades que tenim dels darrers 5 cursos, el
municipi de Ferreries ha passat de tenir 161 alumnes
d'Educació Infantil (3-6 anys), 287 d'Educació Primària i 335
d'ESO (l'Institut de Ferreries, l'IES Biel Martí, escolaritza
l'alumnat d'Es Mercadal i Fornells, a més de l'alumnat de
Ferreries, que comparteix amb el CC Sant Francesc d'Assís). El
curs 2004/05, a tenir-ne 137 d'Educació Infantil, 309
d'Educació Primària i 314 d'ESO en el curs actual 2008/09.
Això representa una disminució de 24 alumnes d'Ed. Infantil,
un augment de 22 d'Educació Primària i una reducció de 21
alumnes d'ESO.
Aquestes dades ens indiquen una tendència a l'equilibri en
el nombre total d'alumnes en els darrers cursos.
De cara als propers tres cursos, i segons les dades que ens
ha facilitat l'ajuntament, no es preveu un augment considerable
si ens atenem al nombre de naixements. Així, per al curs 09/10,
tenim una previsió d'escolarització d'uns 48-50 alumnes d'Ed.
Infantil de 3 anys, quan en el curs actual 08/09 són 42 els
alumnes matriculats. Segons les dades de naixements de 2007
i 2008, la tendència és que s'estabilitzi el nombre de
matriculacions.
Per centres, la distribució que en feim de l'alumnat és
equitativa, per la qual cosa la càrrega es reparteix entre tots els
centres, tant públics com concertats.
Podem assegurar que no es viu una situació de massificació
en els centres d'Infantil i Primària de Ferreries, atès que el CC
Sant Francesc té un grup de cada nivell i el CP Es Castell de
Santa Àgueda, amb capacitat de 2 línies, té desdoblaments 5
dels 9 nivells que imparteix.
Pel que fa a ESO, el CC Sant Francesc té desdoblat un grup
de 1er d'ESO (es tracta d'un grup que ha pujat desdoblat des
d'E13).
Pel que fa a l'IES Biel Martí, tot i que l'ocupació és alta,
consideram que amb l'ampliació que se va fer l'any 2004 i, si és
necessari, distribuint l'oferta educativa en horari de matí i
capvespre, pot acollir l'alumnat els propers cursos.
Pel que fa a infraestructures, a començament de curs va
acabar-se l'ampliació de 4 aules del CP Castell de Santa
Àgueda, mentre que a l'IES Biel Martí es va dividir una aula
més gran en dues per a petits grups.
Municipi d'Es Mercadal
Al municipi hi ha dos centres escolars: el CP Fornells, a la
localitat del mateix nom, i el CP Mare de Déu del Toro, d'Es
Mercadal.
Pel que fa al CP Fornells, els darrers 5 cursos ha passat de
tenir 11 alumnes d'Ed. Infantil (3-6 anys) i 40 d'Ed. Primària el
curs 2004/05 a tenir-ne 11 d'Ed. Infantil el curs 2008/09. Això
representa un increment zero en Ed. Infantil i una disminució
de 10 alumnes en Ed. Primària.
Per al curs 2009/10 tenim una previsió (segons dades
aportades per l'ajuntament) d'escolaritzar devers 4-5 fillets/es,
d'EI3 (actualment són 3 els matriculats). Aquesta matrícula
prevista no obligaria a augmentar grups. Segons les dades de
naixements de 2007 i 2008, la tendència és que s'estableixi el
nombre de matriculacions.
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Tot i això, tenim prevista la construcció de 2 aules a
l'escola. Al mateix temps estam analitzant la conveniència, o
no, d'adscriure l'alumnat provinent de les urbanitzacions de la
costa nord d'Es Mercadal a aquest colAlegi.
Pel que fa al CP Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal, els
darrers 5 cursos ha passat de tenir 70 alumnes d'Ed. Infantil (36 anys) i 127 d'Ed. Primària el curs 2004/05 a tenir-ne 81 d'Ed.
Infantil i 164 d'Ed. Primària el curs 2008/09. Això representa
un augment d'11 alumnes en Ed. Infantil i de 37 alumnes en Ed.
Primària.
Per al curs 2009/10 tenim una previsió (segons dades
aportades per l'ajuntament) d'escolaritzar devers 44 fillets/es,
d'EI3 (actualment són 37 els matriculats). Aquesta matrícula
prevista no obligaria a augmentar grups, atenent als que té
actualment, atès que té 2 grups de 6 d'ESO que ara acaben
l'etapa. Dels 9 nivells que imparteix l'escola (3 d'Infantil i 6 de
Primària) té 4 grups desdoblats.
L'estiu del 2007 es varen habilitar nous espais: un per a aula
de música i dos més per a l'atenció d'alumnes en petit grup.
Depenent de l'evolució real els propers 2 o 3 cursos haurem
d'analitzar la necessitat de construcció de nous espais en la
localitat.
Municipi d'Es Migjorn Gran
A Es Migjorn Gran només hi ha una escola, el CP Francesc
d'Albranca, amb un grup-classe de tots els nivells, tot i que les
ràtios globals no són gaire elevades. Les dades dels darrers 5
cursos ens mostren que ha passat de tenir 39 alumnes d'Ed.
Infantil (3-6 anys) i 64 d'Ed. Primària el curs 2004/05 a tenir-ne
47 d'Ed. Infantil i 70 d'Ed. Primària el curs 2008/09. Això
representa un augment de 8 alumnes d'Ed. Infantil i 6 alumnes
d'Ed. Primària.
Per al curs 2009/10 tenim una previsió (segons les dades
aportades per l'ajuntament) d'escolaritzar devers 10 fillets/es
d'EI3 (actualment són 11 els matriculats). Aquesta matrícula
mostra una tendència a l'estabilitat en el nombre d'alumnes.
Segons les dades de naixements de 2007 i 2008, la tendència és
que s'estabilitzi el nombre de matriculacions.
Pel que fa a infraestructures, l'estiu passat l'ajuntament va
unir dues aules petites per fer-ne una de més gran d'infantil,
atès que hi havia dos grups (ara a E14 i E15) que tenien 17 i 18
alumnes, respectivament.
De manera immediata, per part de la conselleria, es
construirà en aquesta aula un bany adequat per a l'alumnat
d'aquests nivells.
Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 10036/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a evolució
de l'alumnat de primària i secundària a Menorca (IV). (BOPIB
núm. 62 de 21 de novembre de 2008).
Quina és la previsió que fa el Govern balear quant a
l'evolució de la població de primària i secundària en el
municipi de Ciutadella en els propers 5 anys?
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En aquests moments d'incertesa pel que fa al mercat laboral,
factor que condiciona gran part de la mobilitat que ha
caracteritzat els darrers anys l'augment demogràfic a Menorca,
se'ns fa difícil fer una previsió de creixement, o decreixement
de la població escolar a 5 anys vista.
Si agafam les dades que tenim dels darrers 5 cursos, el
municipi de Ciutadella ha passat de tenir 916 alumnes
d'Educació Infantil (3-6 anys), 1.629 d'Educació Primària i
1.072 d'ESO el curs 2004/05, a tenir-ne 927 d'Educació
Infantil, 1.856 d'Educació Primària i 1.057 d'ESO en el curs
actual 2008/09. Això representa un augment d'11 alumnes d'Ed.
Infantil, un augment de 227 d'Educació Primària i una reducció
de 15 alumnes d'ESO.
Aquestes dades ens indiquen la influència del fenomen
migratori en l'augment de la demanda d'escolarització en el
municipi, especialment en l'etapa de Primària.
Per al curs 2009/10 tenim una previsió d'escolarització
d'uns 310 alumnes d'Ed. Infantil de 3 anys, quan en el curs
actual, 08/09, són 335 els alumnes matriculats. Segons les
dades de naixements de 2007 i 2008, la tendència és que
s'estableixi el nombre de matriculacions.
Per centres, la distribució que en feim de l'alumnat és
equitativa, per la qual cosa la càrrega es reparteix entre tots els
centres, tant públics com concertats.
A Ciutadella no es pateix el fenomen de massificació que
hi ha en els municipis de la zona de llevant de Menorca. Això
es justifica si observam que el curs 08/09, entre tots els centres,
hi ha 6 unitats més de les que tenen adjudicades. Si comptam
que hi ha 5 centres públics d'Ed. Infantil i Primària, 3 de
concertats d'Ed. Infantil i 2 de concertats d'Ed. Primària i ESO,
a més dels 2 IES, podem assegurar que no es viu una situació
de massificació, tot i que en alguns colAlegis s'hagin hagut
d'utilitzar espais comuns.
A principis de curs es varen acabar les obres d'ampliació de
l'IES Maria Àngels Cardona i estan a punt de començar (si no
hi ha entrebancs serà durant les vacances de Nadal), l'annex de
l'IES Josep Maria Quadrado. A més, estam elaborant el mapa
escolar on es contemplaran les necessitats reals per als propers
cursos i que formarien part d'un nou Pla d'infraestructures.
Palma, 16 de desembre de 2008.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 10126/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a ajudes a
persones celíaques. (BOPIB núm. 63 de 20 de novembre del
2008).
Quan es posaran en marxa per part del Govern de les Illes
Balears les ajudes econòmiques per a persones celíaques?
Les ajudes per disminuir el sobrecost que suporten les
persones amb la malaltia celíaca són un compromís d'aquest
govern. Aquest compromís ja fou anunciat i està actualment en
fase d'estudi de viabilitat per part de la Conselleria de Salut i
Consum com a pas previ a la seva posada en marxa durant l'any
2009.
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Palma, 29 de desembre del 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin és el nombre de parts de pacients de Ciutadella de
Menorca realitzats a l'Hospital Verge del Toro i/o a l'Hospital
Mateu Orfila durant els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008?
2004: 143.
2005: 169.
2006: 163.
2007: 139.
2008 (fins al 9/12/2008): 174.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 10127/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a intervencions
concertades a la Clínica Menorca (I). (BOPIB núm. 63 de 20
de novembre del 2008).
Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques
concertades de cirurgia major ambulatòria (CMA) realitzades
a la Clínica Menorca de Ciutadella per personal de l'Ib-salut
per especialistes els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008,
desglossant per anys i per especialitats?
Servei

2004

2005

2006

2007

2008

Cirurgia

80

33

37

12

0

Ginecologia

0

0

20

0

0

Oftalmologia

184

198

208

175

158

Traumatologia

164

63

0

130

43

Otorrinolaring.

0

0

9

0

0

Urologia

29

22

10

0

0

Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 10130/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a Pla estratègic
d'actuacions. (BOPIB núm. 63 de 20 de novembre del 2008).
Quan estarà llest el Pla estratègic d'actuacions de l'Àrea de
Salut per a l'illa de Menorca?
L'Àrea de Salut de Menorca va iniciar el seu pla estratègic
l'octubre del 2008. Aquest pla defineix els eixos de les seves
principals actuacions per 2008-2011, que es desenvoluparan en
funció de prioritats al llarg del període assenyalat.
Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A la pregunta RGE núm. 10128/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a intervencions
concertades a la Clínica Menorca (II). (BOPIB núm. 63 de 20
de novembre del 2008).

Ordre de Publicació

AI)

Quin és el nombre d'intervencions quirúrgiques
concertades de cirurgia major ambulatòria (CMA) realitzades
a la Clínica Menorca de Ciutadella per personal adscrit a la
Clínica Menorca els anys 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008,
desglossant per anys i per especialitats?
Servei

2004

2005

2006

2007

2008

Traumatologia

0

43

111

46

0

Cirurgia

0

0

0

0

30

Palma, 8 de gener del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 10129/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a parts a la
Clínica Menorca. (BOPIB núm. 63 de 20 de novembre del
2008).

A)
RGE núm. 2437/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el retard de les obres del
passeig de vianants de Portocolom.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

B)
Renúncia al càrrec de secretària de la Mesa de la Comissió
de Cultura, Educació i Esports.

A)
Escrit RGE núm. 2458/09, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, de solAlicitud de convocatòria urgent de la Junta de
Portaveus per tal que aquesta acordi recaptar la presència 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
4 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per
tal que acordi recaptar la presència del Molt Hble. Sr. Francesc
Antich i Oliver, president del Govern de les Illes Balears,
davant el Ple de la Cambra, per tal d'informar sobre el model de
finançament autonòmic que ha solAlicitat al president del
Govern central.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2009, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1939/09, presentat per la diputada Hble. Sra. Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
comunica la seva renúncia al càrrec de secretària de la Mesa de
la comissió esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 de la Cambra, acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adscripció al Grup parlamentari Socialista de la diputada
Hble. Sra. María Luisa Morillas i Navarro.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2009, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1937/09, presentat per la diputada Hble. Sra. María Luisa
Morillas i Navarro, mitjançant el qual manifesta la voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Socialista.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
1938/09, presentat pel Grup parlamentari Socialista, mitjançant
el qual es comunica l'acceptació de l'adscripció de la diputada
esmentada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
Canvis a diverses comissions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2009, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 1940/09, presentat pel Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual es comuniquen els canvis següents:
Comissió de Cultura, Educació i Esports:
• La Sra. María Luisa Morillas i Navarro substitueix la Sra.
Francesca Lladó i Pol.
• La Sra. Margarita Mercadal i Mercadal substitueix la Sra.
Maria Torres i Marí.
Comissió d'Economia:
• La Sra. María Luisa Morillas i Navarro substitueix la Sra.
Francesca Lladó i Pol.
Comissió d'Assumptes Socials:
• La Sra. María Luisa Morillas i Navarro substitueix la Sra.
Francesca Lladó i Pol.
• La Sra. Margarita Mercadal i Mercadal substitueix la Sra.
Maria Torres i Marí.
Comissió de Drets Humans:
• La Sra. María Luisa Morillas i Navarro substitueix la Sra.
Francesca Lladó i Pol.
Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears:
• La Sra. María Luisa Morillas i Navarro substitueix la Sra.
Margarita Mercadal i Mercadal.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2178

BOPIB núm. 70 - 6 de febrer del 2009
Ordre de Publicació

D)
Nomenament de portaveus titular i suplent del Grup
Parlamentari Mixt durant el mes de febrer.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1949/09,
mitjançant el qual el Grup Parlamentari Mixt comunica la
ratificació de l'Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans, com a
portaveu, i de l'Hble. Sr. Josep Miquel Mayans i Serra, com a
portaveu suplent per al mes de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 70 - 6 de febrer del 2009

2179

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

