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C) Aprovació del pla de feina per a l'elaboració de l'informe "Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
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J) RGE núm. 3204/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a director
d'atenció primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
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K) RGE núm. 3205/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tècnic de salut
d'atenció primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
2199
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C) RGE núm. 3281/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Fira de
Sebime.
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E) RGE núm. 3283/09, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
arbitral de consum.
2200
F) RGE núm. 3284/09, de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la
presentació d'expedients de regulació d'ocupació (ERO).
2200
G) RGE núm. 3285/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament als
ajuntaments de la quantia assignada en el marc del Pla de reactivació de l'ocupació.
2200
H) RGE núm. 3286/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescissió del
conveni amb la Universitat de Barcelona per part de l'Ajuntament de Maó en relació amb l'Albufera d'Es Grau.
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K) RGE núm. 3289/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions dels
ajuntaments i consells insulars al Decret llei 1/2009, de 30 de gener.
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programes informatius.
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D) RGE núm. 2569/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A, Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat per
cada hora d'emissió.
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E) RGE núm. 2570/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència del
programa "Illes notícies".
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F) RGE núm. 2574/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió envers la petició
de dimissió de la directora de la Ràdio IB3.
2203
G) RGE núm. 2575/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi d'ubicació de
la Ràdio IB3.
2203
H) RGE núm. 2576/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació de les
2203
instalAlacions d'informatius IB3,
I) RGE núm. 2577/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de l'estabilitat
de la plantilla d'IB3.
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J) RGE núm. 2578/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat de la plantilla
relacionada amb IB3.
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K) RGE núm. 2579/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració sobre la gestió
d'IB3.
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L) RGE núm. 2547/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades turístiques del
2008.
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M) RGE núm. 2548/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tot inclòs.
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N) RGE núm. 2549/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de les
competències de turisme als consells insulars.
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O) RGE núm. 2550/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda d'Spanair.
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P) RGE núm. 2552/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flota d'ambulàncies
a Menorca.
2206
Q) RGE núm. 3169/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2206
R) RGE núm. 3170/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2206
S) RGE núm. 3171/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2206
T) RGE núm. 3172/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2207
U) RGE núm. 3173/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2207
V) RGE núm. 3174/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2207
X) RGE núm. 3175/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2207
Y) RGE núm. 3176/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2207
Z) RGE núm. 3177/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2208
AA) RGE núm. 3178/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2208
AB) RGE núm. 3179/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2208
AC) RGE núm. 3180/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2208
AD) RGE núm. 3181/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2208
AE) RGE núm. 3182/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2209
AF) RGE núm. 3183/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2209
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AG) RGE núm. 3184/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2209
AH) RGE núm. 3185/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2209
AI) RGE núm. 3186/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2209
AJ) RGE núm. 3187/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2210
AK) RGE núm. 3188/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a relació de
contractes menors.
2210
AL) RGE núm. 3192/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat
d'especialistes a Menorca.
2210
AM) RGE núm. 3193/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de gestió al Museu de Mallorca (I).
2210
AN) RGE núm. 3194/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de gestió al Museu de Mallorca (II).
2210
AO) RGE núm. 3196/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
mediambientals previstes en el Decret llei 1/2009, de 30 de gener.
2210
AP) RGE núm. 3197/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taques de la
Comissió Balear de Medi Ambient.
2211

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2560/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de la Comissió General de consells insulars.

2211

B) RGE núm. 3128/09, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a modificació de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, de mesures a favor dels qui patiren persecució i violència durant la Guerra Civil i la dictadura.
2211
C) RGE núm. 3166/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears.

2212

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2544/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a transposició de la Directiva 2007/23/CE i suport als correfocs.
2213
B) RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lliurament de les llistes d'espera.

2214

C) RGE núm. 2558/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora del nivell assistencial i rectificació de la reordenació de
població sanitària efectuada per la Conselleria de Salut.
2214
D) RGE núm. 2559/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental.

2215

E) RGE núm. 2561/09, dels Grups Parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a responsabilitats dels països
europeus davant el tancament de la presó de Guantánamo.
2215
F) RGE núm. 3129/09, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a l'himne de les Nacions Unides.
2216
G) RGE núm. 3130/09, dels Grups Parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a condemna de l'atac de Gaza.
2216
H) RGE núm. 3167/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears per palAliar les
pèrdues ocasionades pels darrers temporals.
2217
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3156/09, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del president de GESA.

2217

B) RGE núm. 3189/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
2218
C) RGE núm. 3190/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Agricultura i Pesca.
2218

3.17. INFORMACIÓ
A) Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 3134/09, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es tramet el
Decret Llei de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.
2218
B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9841/08.
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C) Rectificació de la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 1559/09.
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D) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 4875/08.
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3. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu total
suport i defensa als treballadors de la fàbrica de Maó de El
Caserío, així com a les empreses auxiliars i explotacions
agràries que es veurien afectades."

INFORMACIÓ

A la seu del Parlament, 10 de febrer del 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 20/09, de solAlicitud d'una
sessió plenària extraordinària.

Ordre de Publicació
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 28 de gener del 2009, rebutjà per 7 vots a favor,
9 en contra i cap abstenció, l'escrit de solAlicitud de convocatòria
d'una sessió plenària extraordinària esmentat (BOPIB núm. 68,
de 16 de gener d'enguany), presentat pel Grup Parlamentari
Popular.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 29/09, relativa a manteniment a Menorca
de l'empresa El Caserío, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer del 2008, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 13318/08, relativa a manteniment de la
fàbrica El Caserío a Menorca, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
de la fàbrica d’El Caserío per a la indústria i per al camp de
Menorca durant vuitanta anys i lamenta les notícies sobre el seu
tancament anunciades per la multinacional Kraft Foods, actual
propietària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a demanar a la multinacional Kraft Foods que
reconsideri la decisió anunciada als treballadors de tancament
de la seva planta a Maó.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en coordinació amb el Consell Insular de
Menorca, l’Ajuntament de Maó i l’Administració de l’Estat faci
les gestions i negociacions necessàries per tal d’evitar el
tancament de la fàbrica El Caserío de Maó.
4. El Parlament de les Illes Balears es posiciona al costat
dels treballadors de la planta de Kraft Foods a Maó i dels llocs
afectats de Menorca en la seva lluita per la pervivència
d’aquesta indústria transformadora de formatge fos de
Menorca."

A)

A la seu del Parlament, 10 de febrer del 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

"1. El Parlament de les Illes Balears constata que el
tancament de la fàbrica de El Caserío de Maó ocasionaria un
greu perjudici econòmic i social per a Menorca si comporta la
pèrdua d’aproximadament 180 llocs de treball, el cessament de
la seva activitat industrial i d’altres empreses auxiliars, així com
el previsible tancament d’explotacions agràries.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, per les seves competències en matèria d’Indústria
i Treball, a intervenir, amb tots els mitjans i recursos legals al
seu abast i coordinat amb les administracions central i insular,
amb l’objectiu d’assolir el manteniment a Menorca de
l’ocupació i de les activitats industrials i agràries auxiliars de la
planta de Maó i per tant, evitar l’anunciat i el -pel que sembla ja
programat- tancament de les activitats de la marca El Caserío a
Menorca.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 12818/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Govern
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de les Illes Balears davant la greu situació econòmica i laboral
que pateix la nostra comunitat autònoma.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera
i Erbina.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Josep Lluís Carretero i
Niembro, del Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1888/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a seguiment per part d'IB3 dels
actes de la Diada del poble de Menorca. (BOPIB 69, de 30 de
gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Francesc
Fiol i Amengual i Carles Manera i Erbina.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1889/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a increment de l'oferta del tot inclòs. (BOPIB
69, de 30 de gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 11687/08, de
l'Hble. Sr. Diputat Bartomeu Vicens i Mir, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a model de finançament. (BOPIB
64, de 5 de desembre del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
E)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1890/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a allunyament de l'atenció
sanitària hospitalària. (BOPIB 69, de 30 de gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1883/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
mercaderies perilloses. (BOPIB 69, de 30 de gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

F)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1891/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a termes de negociació de
l'anomenat Decret turístic. (BOPIB 69, de 30 de gener del
2009).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1896/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projectes de millora de la seguretat viària.
(BOPIB 69, de 30 de gener del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.

G)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1893/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a esforç i dedicació entre
l'alumnat d'ESO. (BOPIB 69, de 30 de gener del 2009).

Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1892/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per fer front a les
xifres d'atur registrades a les Illes Balears. (BOPIB 69, de 30 de
gener del 2009).

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

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1894/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millores de l'Hospital d'Inca. (BOPIB 69,
de 30 de gener del 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 1895/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcias i Simón, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mesures mentre es tramitin
els processos de regulació de l'ocupació. (BOPIB 69, de 30 de
gener del 2009).

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de febrer del 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 12555/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del Pla especial
de transport de mercaderies perilloses. (BOPIB núm. 66, de 19
de desembre del 2008).
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La votació obtengué el resultat següent:

2. COMISSIONS PARLAMENT

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7694/08,
relativa a informació i transparència de les CIES, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)

A)
Promesa del càrrec de diputada de l'Hble. Sra. María Luisa
Morillas i Navarro.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer del 2009, l'Hble. Sra. María Luisa Morillas i
Navarro, atesa la renúncia al càrrec de la Sra. Francesca Lladó
i Pol, va procedir a prometre el càrrec de diputada.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a proporcionar tota la informació a les comunitats
autònomes i organitzacions no governamentals que treballen en
l'àmbit de la immigració de les condicions d'habitabilitat en què
es troben els immigrants reclosos a les CIES.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a continuar realitzant campanyes d'informació en els
països emissors d'immigració com a mesura dissuasiva i per
contribuir a reduir les màfies responsables de tant de dolor io
misèria."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2009.
La secretària:
Maria Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació
B)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple RGE núm. 1887/09 i 1897/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de febrer del 2009, foren ajornades a petició del Govern de
les Illes Balears les preguntes esmentades, presentades pels
diputats Hble. Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, i l'Hble. Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relatives a previsions en relació amb la badia de Sant
Antoni (Eivissa), i a concepte de sostenibilitat, respectivament
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del
2009, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8281/08, relativa a la construcció urgent de la caserna de
la Guàrdia Civil de Formentera, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
construir urgentment i sense més demora la caserna de la
Guàrdia Civil de Formentera."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2009.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.
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Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del
2009, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 12543/08, relativa a suport a la xarxa internacional de
ciutats refugi, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
reconeixement a la tasca desenvolupada, en defensa de la
llibertat d’expressió, per la Xarxa Internacional de Ciutats
Refugi i manifesta la seva voluntat que les Illes Balears
esdevinguin una terra de refugi per a escriptors perseguits per
raó de la seva obra.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2307/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds de
valoració de dependència. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del
2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. El Parlament de les Illes Balears saluda totes les
iniciatives de ciutats de les Illes Balears de participació en la
Xarxa Internacional de Ciutats Refugi.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar suport a aquelles ciutats de les Illes Balears
que decideixin formar part de la Xarxa Internacional de Ciutats
Refugi."
A la seu del Parlament, 10 de febrer de 2009.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.
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Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2308/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobrament de
presentació de dependència. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del
2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2306/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a llista d'espera de
persones majors per a un servei de residència. (BOPIB núm. 35,
de 4 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2309/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la
xarxa de centres de dia. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2310/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la
xarxa de residències. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del 2008).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2313/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis amb l'Estat
relacionats amb la dependència. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril
del 2008).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2311/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers.
(BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 9416/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament de l'atenció bucodental dels majors de 65 anys.
(BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 d'abril del 2008, debaté la Pregunta
RGE núm. 2312/08, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés de les persones
dependents als centres residencials i centres de dia més propers.
(BOPIB núm. 35, de 4 d'abril del 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

J)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 9410/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a persones ateses en els darrers cinc anys a la unitat
d'hospitalització a domicili de Son Dureta. (BOPIB núm. 56, de
17 d'octubre del 2008).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

K)

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 9417/08 i 9418/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a càrrecs creats a GESMA I I i
II). (BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de març del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 809/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressió assistencial de l'atenció primària a
Eivissa. (BOPIB núm. 29, de 8 de febrer del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

L)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 9419/08 i 9588/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a formalització d'un contracte
amb l'equip tècnic redactor del projecte del nou hospital de Son
Dureta i a cost de les modificacions del projecte de Son
Espases. (BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008, i 59, de 31
d'octubre del 2008).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 19 de març del 2008, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 810/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la saturació de l'Hospital de Can Misses.
(BOPIB núm. 29, de 8 de febrer del 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

M)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de febrer del 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 9589/08, de l'Hble. Sra. Diputada Aina
Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a píndoles postcoitals. (BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre del
2008).

2.5. INFORMACIÓ

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9662/08, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2009.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió dels dies 9, 10 i 11 de desembre del
2008, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm.58, de 29 d'octubre del 2008.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 12818/09,
relativa a actuacions davant la greu situació econòmica i laboral
que pateix la nostra comunitat autònoma, la moció següent.

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9488/08, de mesures tributàries per impulsar l'activitat
econòmica a les Illes Balears.
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 2009, procedí a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm.61, de 14 de novembre del 2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Aprovació del pla de feina per a l'elaboració de l'informe
"Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els
mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur".
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de febrer del 2009, aprovà per
unanimitat el pla de feina per a l'elaboració de l'informe
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 3144/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 12818/08, relativa a
actuacions davant la greu situació econòmica i laboral que
pateix la nostra comunitat autònoma. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. El Parlament de les Illes Balears constata que les
previsions econòmiques que sostenen el pressupost de les Illes
Balears per al present any no són certes, segons reconeix el
mateix conseller d’Hisenda; en conseqüència els ingressos no
s’ajustaran al previst i han de ser modificats per limitar el
dèficit, ja que les despeses previstes sí que es produiran.
2. El Parlament de les Illes Balears lamenta que encara
estiguin pendents d’executar-se algunes de les promeses del
president del Govern contingudes en la seva solemne declaració
davant la Cambra el 29 de juliol passat, com ara el Pla
d’ocupació per citar-ne una, només com a exemple, d’entre les
tretze mesures anunciades.
3. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern el
desenvolupament de totes aquelles mesures que encara no han
estat engegades i que van constituir una promesa del president
a la Cambra i als ciutadans.
4. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació la
destrucció d’ocupació a les Balears, on s’ha doblat pràcticament
la taxa d’atur en un any, i anima als poders públics a fer tot el
que estigui en la seva mà per evitar la destrucció de l’ocupació.
5. El Parlament de les Illes Balears lamenta i condemna que
s’utilitzin diners públics d’una comunitat autònoma d’Espanya
per traslladar una empresa d’una comunitat autònoma a una
altra comunitat distinta i entén que aquesta iniciativa ha de
correspondre solament a recursos privats i mai a diners públics.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears lamenta i
condemna en aquest sentit l’actitud de la Generalitat de
Catalunya, de la diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de
Barcelona alhora que deplora el silenci i la inacció del Govern
de les Illes Balears davant tal abús.
6. El Parlament manifesta la seva preocupació pels termes
en què es desenvolupa la negociació del finançament i considera
rebutjable qualsevol acord que no es correspongui amb les
veritables necessitats dels serveis bàsics que es presten als
ciutadans que viuen a les Illes Balears, que mereixen que el seu
finançament s’ajusti a la mitjana de la resta de l’Estat espanyol
des de la solidaritat i en el marc d’una negociació multi lateral,
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera.
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 3207/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinador del 061 de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.
(Mesa d'11 de febrer del 2008).
Palma, a 11 de febrer del 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 2553/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts a
programes en matèria d'acció social. (Mesa d'11 de febrer del
2008).
RGE núm. 2554/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuts a
programes en matèria d'acció social (II). (Mesa d'11 de febrer
del 2008).
RGE núm. 2555/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
amb BITEL pel manteniment d'aplicacions informàtiques (II).
(Mesa d'11 de febrer del 2008).
RGE núm. 2556/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
amb BITEL pel manteniment d'aplicacions informàtiques.
(Mesa d'11 de febrer del 2008).
RGE núm. 3199/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida
on s'imputen les quanties econòmiques derivades de la
signatura del conveni amb els propietaris del Parc Natural de
Mondragó. (Mesa d'11 de febrer del 2008).

2197

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Té intenció la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració de publicar noves ajudes destinades a entitats sense
ànim de lucre per desenvolupar programes en matèria d'acció
social (modalitat B)?
Palma, a 3 de febrer 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

RGE núm. 3200/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terminis
per beneficiar-se de les ajudes als propietaris del Parc de
Mondragó. (Mesa d'11 de febrer del 2008).

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.

RGE núm. 3201/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament a la resta de propietaris situats a parcs naturals de
les Illes Balears. (Mesa d'11 de febrer del 2008).

Quina quantia pretén destinar la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració a ajudes destinades a entitats sense ànim
de lucre per desenvolupar programes en matèria d0acciósocial
(modalitat B)?
Palma, a 3 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

RGE núm. 3202/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'1%
cultural. (Mesa d'11 de febrer del 2008).
RGE núm. 3203/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'1%
cultural (II). (Mesa d'11 de febrer del 2008).

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

RGE núm. 3204/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
director d'atenció primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera. (Mesa d'11 de febrer del 2008).

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.

RGE núm. 3205/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tècnic de salut d'atenció primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa
i Formentera. (Mesa d'11 de febrer del 2008).

El 30 de desembre del 2008 es va publicar al BOIB la
contractació del manteniment de les aplicacions informàtiques
de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració a
BITEL. Quina diferència de preu hi ha entre el servei establert
amb aquesta empresa pública i els pressuposts que pugui tenir
la conselleria d'altres serveis d'empreses privades?

RGE núm. 3206/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
coordinador d'equips de primària de l'Àrea de Salut d'Eivissa
i Formentera. (Mesa d'11 de febrer del 2008).
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Palma, a 3 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 escrita.

Pensa la Conselleria de Medi Ambient aplicar el mateix
tractament que l'atorgat als propietaris del Parc Natural de
Mondragó als propietaris d'altres parcs naturals ubicats a les
Illes Balears i, especialment, als del Parc de S'Albufera?

Quins avantatges obté la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració pel fet de portar a terme la contractació
del manteniment de les aplicacions informàtiques amb BITEL
a diferència de treure un concurs públic per a aquestes
qüestions?

Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 3 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
D'acord amb el que preveu l'article 80 de la Llei 12/1998,
del patrimoni històric de les Illes Balears, quin és l'1% cultural
generat durant l'any 2008 per part del Govern de les Illes
Balears?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A quina partida pressupostària s'imputen les quanties
econòmiques derivades de la signatura dels convenis entre
propietaris ubicats al Parc Natural de Mondragó i la Conselleria
de Medi Ambient?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

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 escrita.
D'acord amb el que preveu l'article 80 de la Llei 12/1998,
del patrimoni històric de les Illes Balears, com i quan pensa el
Govern de les Illes Balears transferir als consells insulars
l'import de l'1% cultural generat per les obres finançades
totalment o parcialment pel Govern de les Illes Balears durant
l'any 2008?

Quins terminis de solAlicitud hi ha hagut per tal de
beneficiar-se de les ajudes per als propietaris del Parc de
Mondragó?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Qui ocupa el lloc de director d'atenció primària de l'Àrea de
salut d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 9 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Qui ocupa el lloc de tècnic de salut d'atenció primària de
l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 9 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3279/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a Carta dels Drets Socials. (Mesa d'11 de
febrer del 2009).
RGE núm. 3280/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
davant l'apagada analògica. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3281/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fira de Sebime. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3282/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a evolució de la Primera Hipoteca. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3283/09, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a sistema arbitral de consum. (Mesa d'11 de febrer del 2009).

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

RGE núm. 3284/09, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
valoració de la presentació d'expedients de regulació
d'ocupació (ERO). (Mesa d'11 de febrer del 2009).

Qui ocupa el lloc de coordinador d'equips de primària de
l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera?

RGE núm. 3285/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
als ajuntaments de la quantia assignada en el marc del Pla de
reactivació de l'ocupació. (Mesa d'11 de febrer del 2009).

Palma, a 9 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 3286/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rescissió
del conveni amb la Universitat de Barcelona per part de
l'Ajuntament de Maó en relació amb l'Albufera d'Es Grau.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).

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

RGE núm. 3287/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantatges del decret llei de turisme per al sector agrari.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).

Qui ocupa el lloc de coordinador del 061de l'Àrea de salut
d'Eivissa i Formentera?

RGE núm. 3288/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adequació de les partides pressupostàries al principi d'estalvi.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).

Palma, a 9 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

RGE núm. 3289/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
dels ajuntaments i consells insulars al Decret llei 1/2009, de 30
de gener. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3290/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprovació del Decret llei 1/2009 i canvi de model territorial.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).
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Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Com ha evolucionat durant l'any 2008 la Primera Hipoteca?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quin moment es troba la redacció de la Carta de Drets
Socials?
Palma, a 11 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Què fa la Conselleria de Salut i Consum per tal de posar en
valor el sistema arbitral de consum i els sectors empresarials
que aposten per codis de bona conducta envers els
consumidors?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines són les actuacions planificades per informar
adequadament a la ciutadania de cara a l'apagada analògica
d'enguany?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria de Treball i Formació de
la presentació d'expedients de regulació d'ocupació per part
d'empreses viables a les Illes Balears?
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la conselleria de la recent Fira de Sebime,
celebrada a Madrid del 15 al 17 de gener?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu a dia 1 de febrer no s'ha abonat a determinats
ajuntaments la quantitat signada en el conveni de colAlaboració
entre el SOIB i els ajuntaments pel qual es desenvolupa el Pla
de reactivació de l'ocupació a 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 11 de febrer del 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

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

Comparteix l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient la
decisió de l'Ajuntament de Maó de rescindir el conveni amb la
Universitat de Barcelona respecte de l'Albufera d'Es Grau?
Palma, a 11 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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.
Pensa la consellera d'Agricultura que el recentment aprovat
Decret llei 1/2009, de 30 de gener, dóna els mateixos avantatges
al sector hoteler i al sector agrari de les Illes Balears?
Palma, a 11 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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.
Respon l'aprovació del Decret llei 1/2009, de 30 de gener, al
canvi de model territorial que vostè va proposar?

Palma, a 11 de febrer del 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2564/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a virtuts
i defectes d'IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB
de 5 de febrer del 2009).

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu el Govern de les Illes Balears que totes les partides del
vigent pressupost de la comunitat autònoma s'adeqüen al
principi d'estalvi propi d'una situació de crisi com la que patim?
Palma, a 11 de febrer del 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.
En declaracions efectuades a principis del mes de febrer, la
presidenta del Consell de Mallorca afirmà que el Decret llei
1/2009, de 30 de gener, va comptar amb aportacions de distints
ajuntaments i consells insulars. Pot detallar el Govern de les
Illes Balears quines foren les aportacions que van realitzar els
òrgans esmentats?

RGE núm. 2567/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a índex d'audiència d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2568/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a minutatge
a programes informatius, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2569/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A, Coll i
Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
publicitat per cada hora d'emissió, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
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RGE núm. 2570/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
audiència del programa "Illes notícies", a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2574/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a opinió
envers la petició de dimissió de la directora de la Ràdio IB3,
a contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2575/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi
d'ubicació de la Ràdio IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2576/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ubicació de
les instalAlacions d'informatius IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2577/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de l'estabilitat de la plantilla d'IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2578/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat
de la plantilla relacionada amb IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
RGE núm. 2579/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
sobre la gestió d'IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB de 5 de febrer del 2009).
Palma, a 5 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Quines són, al vostre parer, les virtuts i quins els defectes de
l'actual model d'IB3?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina és la participació que té IB3 en la distribució de la
aparells mesuradors de l'audiència?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quin és el minutatge d'aparició en els informatius
corresponents a cadascuna de les formacions polítiques de les
Illes Balears?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D)

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, la diputada sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant aquesta comissió.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
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Quin és el temps dedicat a publicitat per cada hora
d'emissió?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Considera adient el canvi d'ubicació del lloc des del qual es
fan els informatius al Parc Bit?

Quina és l'audiència global i per illes del nou programa
"Illes notícies"?
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.

Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Considera el director general de l'EPRTVIB que el personal
que fa feina a IB3 té una situació estable?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Considera que la directora de la Ràdio IB3 ha de dimitir del
seu càrrec, atenent les peticions que li fan diversos colAlectius en
aquest sentit?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
J)

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Considera necessari el canvi d'ubicació de la Ràdio IB3 a
Son Bugadelles?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Considera el director general de l'EPRTVIB que el personal
que té relació amb IB3 té una situació estable?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears i la Resolució de
Presidència sobre aplicació de les normes reglamentàries en el
funcionament de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB, el diputat sotasignant formula al director de l'EPRTVIB
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió.
Quina valoració fa el director general de l'EPRTVIB de la
seva gestió?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Ordre de Publicació
RGE núm. 2547/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
turístiques del 2008, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 2548/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a tot inclòs,
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'11 de
febrer del 2009).
RGE núm. 2549/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a traspàs de
les competències de turisme als consells insulars, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 2550/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a venda
d'Spanair, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
d'11 de febrer del 2009).

RGE núm. 3172/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3173/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3174/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3175/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3176/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3177/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3178/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 2552/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a flota
d'ambulàncies a Menorca, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2009).

RGE núm. 3179/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 3169/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 3180/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 3170/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 3181/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 3171/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
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RGE núm. 3182/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
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RGE núm. 3197/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a taques de
la Comissió Balear de Medi Ambient, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

RGE núm. 3183/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3184/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3185/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina valoració fa el conseller de Turisme de les dades
turístiques del 2008 presentades a la Fira Internacional del
Turisme (FITUR) celebrada a Madrid recentment?
Palma, a 3 de gener del 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

RGE núm. 3186/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3187/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3188/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a relació de contractes menors, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3192/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
necessitat d'especialistes a Menorca, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de febrer del
2009).
RGE núm. 3193/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemes de gestió al Museu de Mallorca (I), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3194/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemes de gestió al Museu de Mallorca (II), a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3196/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
mediambientals previstes en el Decret llei 1/2009, de 30 de
gener, a contestar davant la Comissió d'Ordenació Territorial.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina opinió li mereix al conseller de Turisme la resposta
donada per part de la consellera de Comerç, Indústria i Energia
a la pregunta oral que li va ser formulada al Ple de dia 3 de
febrer del 2009, sobre la conveniència de la regulació de la
modalitat anomenada "tot inclòs" a les Illes Balears?
Palma, a 3 de gener del 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
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Pot explicar el conseller de Turisme si s'han iniciat ja les
negociacions per al traspàs efectiu de les competències en
matèria d'ordenació i promoció turística als consells insulars?
Palma, a 3 de gener del 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines repercussions creu el conseller de Turisme que pot
tenir per a la indústria turística de les Illes Balears la venda de
la companyia Spanair a un grup inversor català?
Palma, a 3 de gener del 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9026/08, referent
a CAIB Patrimoni, SA, on afirmava que "Atès el gran volum
físic de la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es
troba a la disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez
Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes i se li pugui facilitar la informació que requereix,
prèvia cita concertada i amb especificació dels documents a
consultar, a les dependències de la Secretaria General de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
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 la Comissió no
permanent de Salut.
Creu el conseller de Salut i Consum que la flota
d'ambulàncies disponible a Menorca és l'adequada per a la
prestació d'un servei amb garanties?
Palma, a 2 de febrer del 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9105/08, referent
a CAIB Patrimoni, SA, on afirmava que "Atès el gran volum
físic de la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es
troba a la disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez
Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes i se li pugui facilitar la informació que requereix,
prèvia cita concertada i amb especificació dels documents a
consultar, a les dependències de la Secretaria General de la
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9125/08, referent
a IBESTAT, on afirmava que "Atès el gran volum físic de la
documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la
disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè
pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li pugui
facilitar la informació que requereix, prèvia cita concertada i
amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9189/08, referent
a IBESTAT, on afirmava que "Atès el gran volum físic de la
documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la
disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè
pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li pugui
facilitar la informació que requereix, prèvia cita concertada i
amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9188/08, referent
a ParcBit Desenvolupament, SA, on afirmava que "Atès el gran
volum físic de la documentació solAlicitada, us comunic que
aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. José María
Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereix, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9187/08, referent
a ParcBit Desenvolupament, SA, on afirmava que "Atès el gran
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volum físic de la documentació solAlicitada, us comunic que
aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. José María
Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereix, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9185/08, referent
a BITEL, SA, on afirmava que "Atès el gran volum físic de la
documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la
disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè
pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li pugui
facilitar la informació que requereix, prèvia cita concertada i
amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9186/08, referent
a Fundació IBIT, on afirmava que "Atès el gran volum físic de
la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a
la disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá
perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li
pugui facilitar la informació que requereix, prèvia cita
concertada i amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

2208

BOPIB núm. 71 - 13 de febrer del 2009

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9242/08, referent
a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, on afirmava
que "Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. José
María Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereix, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació en la resposta donada a la solAlicitud de documentació
realitzada pel Grup Popular amb RGE núm. 9866/08, referent
a CAIB Patrimoni, on afirmava que "Atès el gran volum físic de
la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a
la disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá
perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li
pugui facilitar la informació que requereix, prèvia cita
concertada i amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Es reafirma l'Hble. Conseller d'Esports i Joventut en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 8874/08, referent a Consorci per
al desenvolupament esportiu de Ciutadella, on afirmava que
"Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. José
María Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereix, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Esports i Joventut ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Esports i Joventut en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 8869/08, referent a l'Institut
Balear de la Joventut, on afirmava que "Atès el gran volum físic
de la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba
a la disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá
perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li
pugui facilitar la informació que requereix, prèvia cita
concertada i amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Esports i Joventut ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Esports i Joventut en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 8950/08, referent a l'Institut
Balear de la Joventut, on afirmava que "Atès el gran volum físic
de la documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba
a la disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá
perquè pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li
pugui facilitar la informació que requereix, prèvia cita
concertada i amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Esports i Joventut ..."?
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Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Esports i Joventut en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 8956/08, referent al Consorci per
al desenvolupament esportiu de Ciutadella, on afirmava que
"Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. José
María Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereix, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Esports i Joventut ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques
en la resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada
pel Grup Popular amb RGE núm. 9214/08, referent a l'IBAVI,
on afirmava que "Els documents solAlicitats donat el seu volum
físic resten a la seu de la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques a l'abast de la persona que sigui autoritzada per a la
seva consulta, solAlicitant cita amb la Sra. Teresa Mt. Hueso
Ferrer, secretària general d'Habitatge i Obres Públiques ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Conseller d'Habitatge i Obres Públiques
en la resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada
pel Grup Popular amb RGE núm. 9249/08, referent a la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, on afirmava que "Els
documents solAlicitats donat el seu volum físic resten a la seu de
la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques a l'abast de la
persona que sigui autoritzada per a la seva consulta, solAlicitant
cita amb la Sra. Teresa Mt. Hueso Ferrer, secretària general
d'Habitatge i Obres Públiques ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

Es reafirma l'Hble. Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració en la resposta donada a la solAlicitud de
documentació realitzada pel Grup Popular amb RGE núm.
9226/08, referent a l'Institut Balear de la Dona, on afirmava que
"Atès el gran volum físic de la documentació solAlicitada, us
comunic que aquesta es troba a la disposició de l'Hble. Sr. José
María Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les consultes que
consideri oportunes i se li pugui facilitar la informació que
requereix, prèvia cita concertada i amb especificació dels
documents a consultar, a les dependències de la Secretaria
General de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Consellera d'Educació i Cultura en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 9239/08, referent a la Fundació
Conservatori, on afirmava que "Atès el gran volum físic de la
documentació solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la
disposició de l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè
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pugui fer-hi les consultes que consideri oportunes i se li pugui
facilitar la informació que requereix, prèvia cita concertada i
amb especificació dels documents a consultar, a les
dependències de la Secretaria General de la Conselleria
d'Educació i Cultura ..."?

Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Consellera d'Educació i Cultura en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 9235/08, referent a l'IBISEC, on
afirmava que "Atès el gran volum físic de la documentació
solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la disposició de
l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les
consultes que consideri oportunes i se li pugui facilitar la
informació que requereix, prèvia cita concertada i amb
especificació dels documents a consultar, a les dependències de
la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Cultura ..."?
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AK)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Es reafirma l'Hble. Consellera d'Educació i Cultura en la
resposta donada a la solAlicitud de documentació realitzada pel
Grup Popular amb RGE núm. 9158/08, referent al COFUC, on
afirmava que "Atès el gran volum físic de la documentació
solAlicitada, us comunic que aquesta es troba a la disposició de
l'Hble. Sr. José María Rodríguez Barberá perquè pugui fer-hi les
consultes que consideri oportunes i se li pugui facilitar la
informació que requereix, prèvia cita concertada i amb
especificació dels documents a consultar, a les dependències de
la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Cultura ..."?

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quines mesures pensa articular la Conselleria de Salut
respecte de la necessitats d'especialistes a Menorca?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina valoració fa la consellera d'Educació i Cultura
respecte dels problemes de gestió detectats al Museu de
Mallorca?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures pensa establir la consellera d'Educació i
Cultura per tal que els fets denunciats entorn al Museu de
Mallorca no es tornin a repetir?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Quina opinió li mereixen al conseller de Medi Ambient les
mesures mediambientals que preveu el Decret llei 1/2009, de 30
de gener?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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 la Comissió
d'Ordenació Territorial.
Amb l'aprovació del Decret llei 1/2009, de 30 de gener,
quines tasques considera el conseller de Medi Ambient que
hauria de desenvolupar la Comissió Balear de Medi Ambient?
Palma, a 5 de febrer del 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2560/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de la Comissió General de consells insulars.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3128/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a modificació de la Llei
52/2007, de 26 de desembre, de mesures a favor dels qui
patiren persecució i violència durant la Guerra Civil i la
dictadura. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3166/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Exposició de motius

El Reial Decret Llei, que va instaurar la preautonomia
balear, de 13 de juny del 1978, i la Llei d’eleccions locals, de 17
de juliol del 1978, creen la figura dels consells insulars. Arran
d’això es va configurar un sistema institucional de tres consells
(el de Mallorca, el de Menorca i el d’Eivissa-Formentera) com
a òrgans de govern i administració de cada illa i un Consell
General Interinsular que tenia la funció de la seva coordinació.
L’Estatut d’Autonomia de 1983 establí que els consells
exercirien el govern de cada illa i els atribuí un determinat
nombre de competències possibles. D’aquesta manera, els
consells queden considerats com a entitats locals i també com
a institucions de la pròpia comunitat autònoma.
La Llei de consells insulars -Llei 8/2000, de 27 d’octubreva configurar un nou model d’estructura organitzativa per als
consells. A l’esmentada llei, a l’exposició de motius, s’afirma
que l’Estatut d’Autonomia conté les formulacions jurídiques
determinants de la integració dels consells insulars com a
elements bàsics en l’esquema institucional de la comunitat
autònoma.
A la darrera reforma de l’Estatut d’Autonomia es crea el nou
consell de Formentera, específic per a aquesta illa, la qual cosa
afegeix una nova institució als tres consells insulars existents.
Així, el mateix Estatut en el seu article 53 preveu la creació de
la Comissió General de consells insulars que serà creada en el
si del Parlament amb una composició paritària Parlamentconsells insulars. Aquesta norma preveu que sigui la comissió
la que elabori el seu reglament de funcionament.
Aquesta comissió suposarà un instrument essencial a l’hora
de coordinar l’actuació entre els consells i la resta d’institucions
autonòmiques i permetrà una major agilitat de les actuacions
d’aquestes institucions.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears acorda crear, en virtut del
que disposa l’Estatut d’Autonomia en el seu article 53, la
Comissió General de consells insulars abans que acabi el
present període de sessions. Aquesta comissió tindrà una
composició paritària Parlament-consells insulars i elaborarà el
seu reglament que ha de ser aprovat per dues terceres parts dels
membres de la comissió i que en regularà la composició,
organització i funcions.
Palma, a 2 de febrer del 2009.
La portaveu:
María Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
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L’exposició de motius de la Llei 52/2007 diu: “...queden
encara iniciatives per adoptar per donar per complerta i
definitiva resposta a les demandes d’aquests ciutadans,
plantejades tant en l’àmbit parlamentari com per distintes
associacions cíviques. Es tracta de peticions legítimes i justes
que la nostra democràcia, apelAlant de nou al seu esperit
fundacional de concòrdia i en el marc de la Constitució, no pot
deixar d’atendre”. I afegeix: “És l’hora, així, que la democràcia
espanyola i les generacions vives que avui en gaudeixen,
honorin i recuperin per sempre tots els que directament varen
patir les injustícies i els greuges produïts, per uns o altres motius
polítics o ideològics o de creences religioses, en aquells
dolorosos períodes de la nostra història. Sense dubtes, als qui
van morir. A ells i a les seves famílies”.
Les incidències processals a l’autorització d’exhumacions de
determinades fosses comunes han deixat palès que ni la Llei
52/2007 ni el Reial Decret 1791/2008, de 3 de novembre, sobre
la declaració de reparació i reconeixement personal a qui patí
persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, no
ha dotat d’instruments legals eficaços els seus familiars per fer
realitat els seu legítim desig: trobar les restes dels seus familiars
i oferir-los un comiat digne. Si aquestes “peticions legítimes i
justes” no són ateses per l’Estat, la llei esdevé insuficient.
De fet, pel que fa a la localització i identificació de les
víctimes (incloses les exhumacions necessàries), la Llei 52/07
redueix el paper de l’Administració a oferir la colAlaboració als
particulars. Però si l’Estat va ser responsable dels crims,
correspon a l’Estat la seva reparació en la mesura que sigui
possible. D’altra banda la complexitat de la localització de les
fosses, la identificació de les restes i la seva possible exhumació
fan impossible la seva realització a càrrec dels familiars. Per
assolir aquest objectiu de comprometre les institucions de
l’Estat en seva responsabilitat.
Per tot això el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta al Ple la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
aprovar un pla de localització i identificació de les persones
desaparegudes violentament duran la Guerra Civil o la repressió
política posterior.
2. El pla inclourà la pràctica de les exhumacions que resultin
necessàries, a càrrec de l’Administració de l’Estat, en
colAlaboració amb totes les administracions públiques
implicades, i establirà els procediments i les condicions en què
els descendents de les víctimes puguin recuperar les restes per
al seu eventual trasllat.
3. Si s’escau, el Govern promourà les modificacions normatives
que requereixi l’aprovació del pla de localització, recuperació
i identificació de les víctimes.
Palma, a 5 de febrer del 2009.
El diputat:

Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
El mes de juny de l’any 1985 es va publicar la Llei 7/1985,
de 22 de maig, que creava la companyia de Radiotelevisió de les
Illes Balears com a ens de dret públic i regulava la gestió dels
serveis públics de radiodifusió i televisió, competència de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Tot i això, no es constituí l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears (IB3) fins al mes de març del 2004 i no va ser
fins a l’any següent, coincidint amb la celebració del Dia de les
Illes Balears, quan es va produir la primera emissió d’IB3
Ràdio. La televisió va començar a emetre en proves el 2 de maig
del 2005 i va tenir emissions regulars en el mes de setembre del
mateix any.
L’objectiu fou crear una ràdio i televisió públiques que
cercaven la cohesió territorial, per reforçar les senyes d’identitat
de les Illes Balears i per afavorir el creixement i el
desenvolupament del sector audiovisual en el territori balear.
Les noves tecnologies, presents a la societat europea i en
conseqüència també a la societat de les Illes Balears, així com
l’evolució i l’expansió constant que tenen a tots els nivells
socials, suposen nous reptes per als governs que en el si de la
Unió Europea mostren una preocupació creixent per regular
l’espai dels mitjans de comunicació capaç de combinar la
llibertat i la pluralitat amb la responsabilitat pròpia dels mitjans.
És del tot necessari que dins una societat democràtica hi
hagi un ampli ventall de mitjans de comunicació independents
i autònoms que permetin reflectir la diversitat d’idees i
opinions. Per això, és també necessari que, amb la finalitat de
garantir aquesta diversitat, s’estableixi una regulació sensata del
sector i s’estableixi un equilibri entre la llibertat i els altres drets
i interessos igualment legítims.
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, contempla a l’article
77 la creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
L’esmentat article configura el Consell Audiovisual com una
entitat pública independent, que té com a missió vetllar els
mitjans de comunicació social de titularitat pública pel
compliment dels principis rectors del model audiovisual.
Concretament, aquest òrgan -per mandat estatutari- ha de
promoure les condicions per garantir la informació veraç,
objectiva i neutral, així com la societat de la informació. Així
mateix ha de garantir l’accés dels grups polítics i socials
representatius als mitjans de comunicació social; ha de fomentar
el pluralisme lingüístic en els mitjans de comunicació; ha de
vetllar pel compliment dels principis que inspiren el model
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lingüístic de l’Estatut d’Autonomia i ha de garantir i afavorir
l’accés de les persones amb discapacitat auditiva o visual als
mitjans de comunicació social i a les noves tecnologies.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears per tal que, abans d’acabar l’actual període de sessions,
elabori i presenti al Parlament un projecte de llei de creació del
Consell Audiovisual de les Illes Balears que n’estableixi la
composició i funcions concretes, tal i com estableix l’article 77
de l’Estatut d’Autonomia, i que contempli, com a mínim, els
principis que s’estableixen a l’esmentat article.3166
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RGE núm. 3130/09, dels Grups Parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a condemna de l'atac de
Gaza, amb tramitació davant la Comissió de Drets Humans.
(Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3167/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears
per palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa d'11 de
febrer del 2009).
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de febrer del 2009.
La portaveu:
María Rosa Estarás i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 2544/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a transposició de la Directiva 2007/23/CE i suport als
correfocs, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 2557/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a lliurament de les llistes d'espera, amb tramitació
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa d'11 de
febrer del 2009).
RGE núm. 2558/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora del nivell assistencial i rectificació de la
reordenació de població sanitària efectuada per la Conselleria
de Salut, amb tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 2559/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajuts econòmics per a l'atenció bucodental, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 2561/09, dels Grups Parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a responsabilitats dels
països europeus davant el tancament de la presó de
Guantánamo, amb tramitació davant la Comissió de Drets
Humans. (Mesa d'11 de febrer del 2009).
RGE núm. 3129/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a l'himne de les Nacions
Unides, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa d'11 de febrer del 2009).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura.
Exposició de motius
Vist que la Unió Europea ha aprovat la Directiva
2007/23/CE que limita la utilització dels materials pirotècnics
i que, segons com, podria arribar a significar la impossibilitat de
celebrar correfocs o qualsevol altra festa popular amb coets i
espires.
Vist que els poders públics de l’Estat espanyol tenen fins al
dia 10 de gener del 2010 per fer la corresponent transposició al
dret intern d’aquesta normativa europea.
Atès que els correfocs i les festes populars en què hi ha
utilització de material pirotècnic formar part de la nostra
tradició en què l’element foc té una fortíssima presència que en
una immensa majoria d’ocasions no suposa cap risc ni per als
participants a l’actuació i per al públic en general. Els dimonis
i les bèsties de foc són un element molt present dins els festes
més assenyalades del nostre calendari.
Atès que Unió Mallorquina considera que aquestes
directives que es fa des de BrusselAles que ignoren la realitat i
les especificitats d’aquesta tradició tan nostrada han de ser
adaptades a aquestes circumstàncies, una adaptació que
lògicament ha de tenir en compte les mesures de seguretat
exigibles.
Considerant que si l’única manera de salvar la festa és que
els diables de foc siguin declarats Bé d’Interès Cultural o
patrimoni immaterials de la cultura popular, aquesta declaració
s’ha de produir el més aviat possible.
Per aquests motius Unió Mallorquina, des del Grup Mixt,
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat perquè la transposició al dret
intern de la Directiva 2007/23/CE en cap cas no signifiqui una

2214

BOPIB núm. 71 - 13 de febrer del 2009

prohibició de celebrar correfocs o qualsevol altra festa amb
coets i espires tal i com els coneixem actualment.

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

2. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que per a les nostres festes populars tenen aquestes festes amb
elements de foc, i per això insta els consells insulars a estudiar
la seva declaració com a Bé d’Interès Cultural o patrimoni
immaterial.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Exposició de motius
Atesa la reorganització que pretén dur endavant la
Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears,
que segons els mitjans de comunicació és la següent:
• Que el CS Raiguer, és a dir, les poblacions de Sencelles,
Binissalem, Alaró i Consell, passin a tenir com a hospital de
referència l’Hospital de Son Llàtzer en lloc de l’hospital
comarcal d’Inca, com s’havia aconseguit des de la seva
inauguració.
• Que el CS de Serra Nord i el CS Pere Garau passin a tenir
com a hospital de referència l’Hospital de Son Dureta en
lloc de l’Hospital de Son Llàtzer.
• I que el CS Campos passi a tenir com a referència l’Hospital
de Son Llàtzer en lloc de l’Hospital de Manacor.

Exposició de motius
Atès l’ocultisme respecte de les dades de llista d’espera que
actualment manté la Conselleria de Salut i Consum del Govern
de les Illes Balears i atès que aquest ocultisme és especialment
significatiu i rellevant en el cas de les llistes d’espera de
consultes amb l’especialista i de proves diagnòstiques, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum,
lliurar i fer pública de manera immediata la informació relativa
a les dades de llista d’espera de consultes externes i de proves
diagnòstiques dels hospitals de les illes Balears de l’any 2008,
indicant la informació per mesos, per hospitals i per
especialitats, en el cas de les consultes o de les proves més
freqüents en els cas de les proves diagnòstiques, així com els
pacients que esperen de 0 a 2 mesos i els que esperen més de 2
mesos.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, mitjançant la Conselleria de Salut i Consum,
lliurar i fer pública cada mes la informació relativa a les dades
de llista d’espera de consultes externes i de proves
diagnòstiques dels hospitals de les Illes Balears indicant la
informació de la manera en què s’ha establert en el punt
anterior.
Palma, a 26 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
María Rosa Estaràs i Ferragut.

Atès que aquest canvi provocarà nombrosos inconvenients
als ciutadans que resideixen en aquestes poblacions, en uns
casos pels canvis d’assignacions de professionals, que ja es
varen fer ara fa només dos anys, en d’altres per l’increment de
la distància dels municipis fins a l’hospital assignat o, en
pràcticament tots els casos, per la solució al transport públic que
en aquests moments està resolt.
Atès que la solució als problemes de saturació tant de
l’hospital comarcal d’Inca com del de Manacor no és perjudicar
les distintes poblacions desviant-les a altres hospitals sinó
millorar la dotació de recursos humans i econòmics que han
tingut fins al moment.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a dotar dels
mitjans professionals i econòmics adients l’hospital comarcal
d’Inca i l’hospital comarcal de Manacor per tal de poder atendre
amb nivells assistencials de qualitat la demanda sanitària de la
població que tenen assignada.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a rectificar la
reordenació de població esmentada, mantenint l’ordenació
vigent a dia 31 de desembre del 2008.
Palma, a 26 de gener del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
María Rosa Estaràs i Ferragut.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.
Exposició de motius
Atès que s’ha eliminat la línia d’ajuts per al finançament de
l’atenció bucodental de les persones majors de 65 anys des de
l’any 2008.
Atès que es tracta d’una prestació prou important per tal de
poder evitar més problemes de salut a les persones majors que
no s’han pogut beneficiar del programa PADI i que per tant, no
han pogut prevenir determinades malalties de salut bucodental.,
Atès que és una inversió en la salut dels nostres majors.
Atès que si el Govern entén que no és la via adient, tal i com
ha manifestat, el que ha de fer no és eliminar-la, sinó articular-la
de tal manera que els perjudicats no siguin els nostres majors.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a recuperar
la línia de subvencions corresponents als ajuts econòmics per a
l’atenció bucodental de les persones majors de 65 anys.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
María Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt presenta
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
comissió pertinent.
El nou president del Estats Units, Barack Omaba, ha firmat
ordres, en els primers dies al càrrec, per al tancament de la presó
de Guantánamo i de les presons ilAlegals de la CIA i per a la
prohibició de la tortura a qualsevol centre dependent dels Estats
Units. Amb aquestes decisions, la nova administració dels
Estats Units dóna mostres de tenir voluntat de fer canvis en la
direcció que el món espera: compliment de la legalitat
internacional i respecte pels drets humans i per les llibertats. En
les democràcies europees, aquestes decisions han estat
valorades unànimement de manera positiva.

2215

El centre de detenció que l’administració Bush va posar en
marxa a la base nord-americana de Guantánamo (Cuba)
constitueix l’exemple més escandalós i més visible d’una
política que, sota el pretext de la “guerra contra el terrorisme”,
ha significat un greu retrocés en matèria de drets humans.
Nombroses organitzacions han documentat la pràctica de
tortures a Guantánamo, així com la manca de qualsevol garantia
per als detinguts. Guantánamo és, a més, el centre neuràlgic
d’un entramat d’actuacions “antiterroristes” que inclou
detencions ilAlegals, trasllats ilAlegals i presons secretes a països
arreu del món.
Cal passar pàgina a l’etapa Guantánamo. Des d’Europa,
però, no ens podem acontentar amb la satisfacció. Algunes de
les presons secretes de la CIA es trobaven sobre territori
europeu i els vols que traslladaven els presoners detinguts de
manera ilAlegal o bé a Guantánamo o bé a països on no
disposaven de cap protecció contra els abusos, han passat per
ciutats europees. L’aeroport de Son Sant Joan ha estat un dels
utilitzats pels anomenats vols de la CIA. Tots els governs
europeus, a més a més, han admès saber menys del que en
realitat sabien i s’han mostrat poc disposats a colAlaborar en les
investigacions que intentaven aclarir tots els fets. Passar pàgina
a l’etapa de Guantánamo suposa el coneixement de la veritat,
una tasca en la qual les democràcies europees no poden defugir
la seva responsabilitat.
D’altra banda, els països europeus poden ajudar a un
tancament efectiu i millor de Guantánamo mostrant la seva
disposició a acollir al seu territori en qualitat de refugiats
aquells presoners de la base que no han de ser traslladats als
Estats Units per ser jutjats i que no vulguin retornar als seus
països d’origen, amb garanties de veure la seva llibertat i, fins
i tot, la seva vida respectades.
Per tots aquests motius els grups parlamentaris esmentats
presenten a debat els següents
Acords
1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
satisfacció davant el fet que el nou president dels Estats Units
hagi signat les ordres que conduiran al tancament de la presó de
Guantánamo i de les presons secretes de la CIA i a la prohibició
de la tortura a qualsevol centre militar dependent dels Estats
Units.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a impulsar una política de transparència entorn del pas pel
territori de l’Estat dels vols en què avions de la CIA
traslladaven presoners.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a reforçar el compliment dels mecanismes de control del trànsit
d’aeronaus per tal de fer impossible la repetició de casos com el
dels vols secrets de la CIA.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a mostrar la seva disposició a acollir al territori de l’Estat a
presoners de Guantánamo que hagin quedat en situació
assimilable a la de refugiats.
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Palma, a 4 de febrer del 2009.
Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds:
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
Pel Grup Parlamentari Mixt:
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes.
L’any 1971 a la seu de les Nacions Unides es va celebrar
l’estrena mundial del seu himne. La peça, també coneguda com
a “Himne de la pau”, va ser composta per W. H. Auden (lletra)
i Pau Casals (música).
Tot i que va ser un acte solemne i històric, sembla com si
l’himne hagués desaparegut i, de fet, no s’ha tornat a interpretar
en actes oficials de NNUU.
Arran de l’acte d’inauguració de la cúpula de Miquel
Barceló a la Sala dels Drets Humans de Ginebra, on tampoc no
es va interpretar l’himne, l’investigador Sr. Bartomeu Mestre ha
apuntat la hipòtesi d’una censura contra els autors, una censura
propiciada per la dictadura franquista que, de manera
incomprensible, ha arribat fins al dia d’avui.
Sigui quina sigui l’explicació, no és assumible; per tant és
arribada l’hora d’exigir el paper que correspon a un himne
oficial de tan ilAlustres creadors i fer que el poema i la música,
inspirats en el preàmbul de la Carta de les Nacions, ocupin el
lloc que es mereixen.
El Parlament de les Illes Balears vol fer la seva contribució
per a la normalització de l’himne i reparar el greuge comès, de
manera especial del genial intèrpret i compositor català Pau
Casals.

El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt presenta
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
comissió pertinent.
Des del passat 27 de desembre, i durant 3 setmanes, la franja
de Gaza ha estat sotmesa a un brutal atac per part de l’exèrcit
israelià. Aquest atac ha vingut a afegir-se al duríssim bloqueig
a què viu sotmesa la població civil de la franja i que l’ha duit a
una dramàtica situació de pobresa i mancances de tota mena. Els
recents atacs contra Gaza han causat més d’un miler de morts,
la majoria dels quals són civils i molts dels quals són infants, i
milers de ferits. Els atacs d’Israel han inclòs escoles,
instalAlacions d’agències humanitàries de Nacions Unides i
vehicles d’ajuda humanitària.
El pretext adduït per Israel (els atacs amb míssils contra el
seu territori des de Gaza) és inadmissible com a justificació
d’un càstig colAlectiu que és contrari a tota la legalitat
internacional en matèria humanitària. Cal situar, a més, el
conflicte en el context de l’ocupació dels territoris palestins i de
l’incompliment sistemàtic per part d’Israel de totes les
resolucions de Nacions Unides al respecte.
La treva assolida no ha resolt, com no podia ser d’una altra
manera, el conflicte entre Israel i el poble palestí, i pot haver
suposat un enfortiment dels sectors més radicals d’una i altra
banda. Més que mai és necessari avançar en una solució al
conflicte que es basi en el reconeixement mutu, en el final de
tota violència, en la creació d’un estat palestí viable i en el
reconeixement dels drets del poble palestí, d’acord amb la
legalitat internacional. En aquest moment, a més a més, cal
exigir que la comunitat internacional impulsi una investigació
imparcial i exhaustiva que aclareixi les circumstàncies de tots
els atacs contra Gaza i que posi els fonaments perquè els que
hagin estat responsables de crims de guerra responguin davant
la justícia nacional o internacional.
Per tots aquests motius, es proposen els següents
Acords

Per tot això el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta al ple de la comissió el següent
Acord
El Parlament de les Illes Balears insta la Secretaria General
de Nacions Unides al restabliment solemne de l’himne oficial
de la institució. En el mateix sentit insta el Govern de l’Estat a
dur a terme les gestions diplomàtiques escaients en favor de
l’himne i per reparar el greuge comès contra els autors.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

1. El Parlament de les Illes Balears condemna de manera
rotunda els atacs israelians contra la franja de Gaza, que han
causat, durant els darrers mesos, més de 1.000 morts, i que són
absolutament contraris a la normativa internacional en matèria
de dret humanitari.
2. El Parlament de les Illes Balears exigeix el cessament de
qualsevol forma de violència, tant per part de Hamàs com per
part de l’Estat d’Israel, contra la població civil.
3. El Parlament de les Illes Balears es declara en favor d’una
solució al conflicte basada en la creació d’un estat palestí viable
i democràtic, sobre la base de les fronteres del 1967, i que ha de
passar pel final de l’ocupació, la paralització de les construcció
del mur, l’abandonament dels assentaments de colons i la

BOPIB núm. 71 - 13 de febrer del 2009
solució justa a problemes com el dels refugiats, el dels recursos
o el de la ciutat de Jerusalem.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a impulsar, des de totes els fòrums internacionals, una
investigació de Nacions Unides sobre els atacs israelians a
Gaza, amb l’objectiu d’impulsar l’acció de la Justícia contra els
que hagin comès crims de guerra.
Palma, a 4 de febrer del 2009.
Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds:
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
Pel Grup Parlamentari Mixt:
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.
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Així mateix, els forts vents produïts en el mes de gener del
2009 han incrementat els danys en el sector agrari i ramader,
produint danys, a més, als cultius, a les infraestructures com ara
hivernacles, etc.
Diverses organitzacions agràries han solAlicitat que, front a
aquesta situació, la Conselleria d’Agricultura i Pesca es faci
càrrec dels cost de part de les pèrdues que han ocasionat
aquestes tempestes.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura i Pesca a fer-se càrrec en el termini més breu
possible de les pèrdues que han ocasionat, tant al sector agrari
com al ramader de les Illes Balears, les tempestes que afectaren
les Illes Balears el passat any 2008 i el gener del 2009 i a
establir ajudes directes per als agricultors i per als ramaders
afectats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a establir bonificacions fiscals als sectors agraris i ramaders
afectats per les adversitats climatològiques produïdes durant
l’any 2008 i principi del 2009.
Palma, a 9 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
María Rosa Estaràs i Ferragut.

Exposició de motius
Les adversitats meteorològiques que han sofert les Illes
Balears el passat any 2008 han fet malbé tot un seguit de cultius
dels quals depenien gran part dels productors, tant agrícoles
com ramaders de la nostra comunitat.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A les pitiüses les pluges de maig afectaren els cultius de
patata, hortalissa i fruiters entre altres.
A Mallorca, les pluges que caigueren els passats mesos
d’octubre i desembre han destruït a Sa Pobla i a municipis
adjacents prop de 1.500 tones de patata que ja estava sembrada,
és a dir, gairebé el 30% de la producció total (5.000 tones). Tot
això encara resulta més dramàtic si es té en compte que no s’ha
pogut sembrar la producció per a la collita de maig, quedant en
greu perill la totalitat de la collita prevista per a l’exportació del
2009.
A la Serra de Tramuntana, amb precipitacions properes als
250 litres per metre quadrat, s’han fet malbé diversos cultius de
fruita, especialment a Sóller. Per altra banda, diverses
explotacions ovines no han pogut treure el seu ramat perquè les
pastures estaven completament negades.
Per altra banda, els cereals i el farratge han patit de valent,
en aquest cas les pèrdues s’aproximen també al 30%. Aquesta
situació també es fa extensiva al sector de la fruita i les
hortalisses.

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 3156/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del president de GESA.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2009, conformement amb l'establert a l'article
43.4 del Reglament del Parlament, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita que la Comissió d'Economia adopti
l'acord de recaptar la presència del president de GESA, Sr.
Bartomeu Reus i Beltrán, per tal d'informar sobre els canvis
produïts en el sistema de tarifació i facturació posat en marxa el
mes de gener.
Així mateix, conformement amb els articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta iniciativa
es tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3189/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença del conseller d'Habitatge i
Obres Públiques.

Balears, i a la Resolució de Presidència de dia 7 de desembre
del 2007, acorda de preveure'n, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació, el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple del
Parlament.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament del Parlament, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent del conseller
d'Habitatge i Obres Públiques davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre els expedients declarats com
a inversió d'interès autonòmic.

Ordre de Publicació
B)

Així mateix, conformement amb els articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta iniciativa
es tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9841/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3146/09, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a model
de finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
a tramitar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts (BOPIB
núm. 61, de 14 de novembre del 2008).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 3190/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de la consellera d'Agricultura
i Pesca.

Ordre de Publicació
C)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament del Parlament, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de la consellera
d'Agricultura i Pesca davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre les mesures per palAliar la crisi econòmica dins
el sector primari.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Rectificació de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.
1559/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3168/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es comunica que a la solAlicitud de compareixença
esmentada (BOPIB núm. 69, de 30 de gener d'enguany), s'ha de
substituir l'expressió "compareixença de la consellera d'Interior"
per "compareixença del conseller de Presidència".
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 3134/09,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei de mesures urgents per a l'impuls de la
inversió a les Illes Balears.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 17 extraordinari, de dia 2 de febrer del 2009, el
Decret Llei de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les
Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 11 de febrer del 2009, conformement amb
l'establert a l'article 49.2 de l'estatut d'Autonomia de les Illes

D)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió RGE núm. 4875/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3271/09, presentat per l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i
Bosch, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la pregunta esmentada, relativa a Consejo Nacional de la
Dependencia (BOPIB núm. 45, de 13 de juny del 2008).

BOPIB núm. 71 - 13 de febrer del 2009
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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