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realitat sociolingüística.
2239

BOPIB núm. 72 - 20 de febrer del 2009

2225
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E) RGE núm. 3794/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de
reutilització de llibres de text.
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F) RGE núm. 3795/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes directes per al
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G) RGE núm. 3796/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deutes pendents
de pagar.
2240
H) RGE núm. 3797/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del Decret
llei 1/2009, en relació amb Eivissa.
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I) RGE núm. 3798/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaracions dels
empresaris turístics en relació amb el tot inclòs.
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J) RGE núm. 3799/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament
autonòmic.
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K) RGE núm. 3800/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de golf
de Son Baco.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3398/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris seguits per
l'Institut d'Estudis Baleàrics per a la publicació de llibres.
2242
B) RGE núm. 3399/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvencions per
a les escoles de música.
2242
C) RGE núm. 3400/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació
del finançament bucodental als majors de 65 anys.
2242
D) RGE núm. 3401/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a restabliment
del finançament de les pròtesis dentals als majors de 65 anys.
2242
E) RGE núm. 3402/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
prestacions per introduir en el sistema de salut.
2242
F) RGE núm. 3403/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
quirúrgiques.
2242
G) RGE núm. 3404/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
a Son Dureta.
2243
H) RGE núm. 3405/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
a Son Llàtzer.
2243
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I) RGE núm. 3406/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
a l'Hospital d'Inca.
2243
J) RGE núm. 3407/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
a l'Hospital de Menorca.
2243
K) RGE núm. 3408/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
a l'Hospital d'Eivissa.
2243
L) RGE núm. 3409/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
de proves de diagnosi a l'Hospital de Son Dureta.
2243
M) RGE núm. 3410/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
de proves de diagnosi a l'Hospital de Son Llàtzer.
2243
N) RGE núm. 3411/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
de proves de diagnosi a l'Hospital d'Inca.
2244
O) RGE núm. 3412/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
de proves de diagnosi a l'Hospital de Menorca.
2244
P) RGE núm. 3413/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llistes d'espera
de proves de diagnosi a l'Hospital d'Eivissa.
2244
Q) RGE núm. 3414/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ocultació de
dades en relació amb les llistes d'espera.
2244

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma en profunditat dels crèdits del
fons d'ajuda al desenvolupament (FAD).
2244

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2029/07 i 2249/07 a 2251/07, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relatives a IVA turístic.
2245
B) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 2322/07, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, relativa a dades que justifiquin que "Eivissa fou la gran oblidada de l'anterior Govern".
2245
C) A la pregunta RGE núm. 4524/07, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a cost Fira Turística
de Londres.
2245
D) A la pregunta RGE núm. 206/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a cost de les actuacions
i/o aparicions públiques del Sr. Paco de Lucía.
2246
E) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3732/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, relativa a dades convenis amb companyies de baix cost.
2246
F) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3733/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, relativa a promoció diferenciada a cada una de les illes.
2246
G) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 3734/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Jerez i Juan, relativa a finalització del Palau de Congressos de Santa Eulàlia.
2246
H) A la pregunta RGE núm. 4828/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a valoració de la temporada
turística mitja-baixa.
2247
I) A la pregunta RGE núm. 4831/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a modificació de la Llei
d'arrendaments urbans.
2247
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J) A la pregunta RGE núm. 4832/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a ofertes d'allotjament turístic
a 7 euros el vespre.
2247
K) A la pregunta RGE núm. 4833/08 i a les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8010/08 i 8011/08,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relatives a Pla de legalització de places hoteleres, projecte de decret per a la
legalització de places ilAlegals i inversió dels recursos recaptats mitjançant la regularització de places ilAlegals.
2247
L) A la pregunta RGE núm. 5970/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, relativa a pacients derivats des de
l'Hospital de Can Misses a la Policlínica Senyora del Rosari durant l'any 2006 i des de gener fins a juliol de 2007.
2248
M) A la pregunta RGE núm. 6772/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a mesures preses per la
Conselleria de Medi Ambient en relació a la denúncia de GADMA relativa a la destrucció de torrents.
2248
N) A la pregunta RGE núm. 6774/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a composició del tribunal
que seleccionà les persones encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita, Es Trenc...
2248
O) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7724/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, relativa a dotació de mitjans a la sanitat exterior d'Eivissa i Formentera.
2248
P) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7725/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, relativa a actuacions en assistència sociosanitària.
2249
Q) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8012/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, relativa a traspàs de recursos en matèria de promoció turística als consells insulars.
2249
R) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8013/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, relativa a projecte de reforma de la Platja de Palma.
2249
S) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8014/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, relativa a millora del sector de la restauració i oferta complementària.
2249
T) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8015/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer
i Riutort, relativa a organització de grans esdeveniments culturals o esportius per a la promoció turística.
2250
U) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8653/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, relativa a nou metge per a la unitat sanitària de Sant Lluís.
2250
V) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8654/08, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, relativa a pediatre per a la unitat sanitària de Sant Lluís.
2250
X) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9500/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, relativa a augment de la plantilla del centre de salut Canal Salat a Menorca.
2250
Y) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9584/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, relativa a càncer de mama detectats a l'illa de Menorca.
2250
Z) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9820/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, relativa a foment del turisme a Eivissa.
2250
AA) A la pregunta RGE núm. 12806/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a contractacions
efectuades per GESMA amb el Sr. Ramon Ripoll.
2251
AB) A la pregunta RGE núm. 12807/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a atenció als
pacients que abans s'acollien al servei d'atenció a domicili.
2251
AC) A la pregunta RGE núm. 12808/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a establiments
inspeccionats en compliment de la Llei contra el tabaquisme.
2251
AD) A la pregunta RGE núm. 12809/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a sancions
imposades en compliment del que disposa la Llei contra el tabaquisme.
2251
AE) A la pregunta RGE núm. 12810/08, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cursos sobre el
tabaquisme.
2252

2228

BOPIB núm. 72 - 20 de febrer del 2009

AF) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 40/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, relativa a participació ciutadana.
2252
AG) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1593/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a relacions entre el Govern i el Consell de Mallorca.
2252

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3353/09, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra. Consellera
d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
2252

3.17. INFORMACIÓ
A) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 2185/09, de modificació de la Llei 10/2000, de 30
de novembre, del Consell Econòmic i Social.
2253
B) Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió d'Economia RGE núm. 3167/09.

2253

C) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el ple RGE núm. 3281/09.

2253

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

2253

B) Adjudicació definitiva d'un contracte de servei de seguretat i vigilància dels dos edificis del Parlament de les Illes Balears.
2254
C) Adjudicació definitiva d'un contracte de servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del Parlament de les Illes Balears.
2254
D) Resolució de Presidència de reclassificació de places de personal eventual.
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1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1. PLE DEL PARLAMENT

Ordre de Publicació

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer del 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 11808/08, relativa a competències de les Illes
Balears en matèria de ports, amb les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 1933/09, i pel Grup
Parlamentari Socialista, RGE núm. 3219/09, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
i remetre al Parlament, d’acord amb el que es preveu a l’article
172 del nostre reglament i abans del proper 15 d’abril del 2009,
un programa d’actuacions o una proposta equivalent per tal de
negociar amb el Govern de l’Estat:
a) Que la nostra comunitat autònoma assumeixi les següents
competències en matèria de ports:
1. Les de tots els espais de les nostres illes destinats a usos
nàutics esportius i pesquers que encara no estan
transferits, inclosos els ubicats dins les zones de servei
dels ports actualment d’interès general del sistema
portuari de l’Estat a les Illes Balears.
2. Els ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia, prèvia la
desclassificació com a port d’interès general en atenció
a la major rellevància de la seva funció en el sistema
portuari de les Illes Balears que en l’estatal.
b) Implantar un sistema d’harmonització entre els objectius
de la legislació de Ports de l’Estat i els de les lleis de ports
autonòmiques per tal que, en el nostre cas, els objectius, les
estratègies de competitivitat, l’organització i la prestació de
serveis, les tarifes i els cànons i, en general, el funcionament i
la gestió del port de Palma de Mallorca, operin prioritàriament
i necessàriament a favor de l’interès general de les Illes
Balears."
A la seu del Parlament, 17 de febrer del 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de febrer del 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 807/08, relativa a política
sanitària de concertació amb centres privats per millorar
l'assistència, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
complementarietat dels sectors sanitaris públic i privat, per tal
d’oferir un servei públic sanitari de la màxima qualitat als
ciutadans de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar la sanitat pública a les nostres illes,
dotant-la dels mitjans suficients per garantir la satisfacció dels
ciutadans i dels professionals que treballen en el sector."
A la seu del Parlament, 17 de febrer del 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9824/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política seguida pel
Govern en relació amb les decisions preses pel Govern central
en relació amb les Illes Balears.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Joan Boned i Roig, del
Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. Joan
Flaquer i Riutort i Albert Moragues i Gomila.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
D)

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1887/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions del Govern en relació amb la
Badia de Sant Antoni (Eivissa). (BOPIB núm. 69, de 30 de
gener del 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2524/09, de
l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a mostres de formació
professional. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1897/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a concepte de sostenibilitat. (BOPIB núm. 69, de
30 de gener del 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2525/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions sobre les consultes
i reclamacions davant les companyies elèctriques. (BOPIB núm.
70, de 6 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de 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 Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 1948/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a línies mestres de la promoció
turística a Eivissa. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer del 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2526/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa de subvencions per
als desplaçaments d'esportistes. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer
del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2527/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a famílies
afectades per la crisi. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer del 2009).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
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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 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

H)

K)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2530/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manca de resposta als
compromisos adquirits amb el Menorca Bàsquet. (BOPIB núm.
70, de 6 de febrer del 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2523/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
mesures per fer front a l'exclusió social. (BOPIB núm. 70, de 6
de febrer del 2009).

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

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 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2531/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de les condicions de
trasllat de pacients i acompanyants de les Illes Balears a
Mallorca. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2533/09, de
l'Hble. Sra. Diputada margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compra d'Spanair per part
d'empresaris i institucions de Catalunya. (BOPIB núm. 70, de
6 de febrer 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 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2532/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures per agilitar la construcció
d'instalAlacions d'àmbit social. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer
del 2009).

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2534/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avantatges del Decret de turisme per als
petits comerciants. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2008, debaté la Pregunta RGE núm. 2535/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar el tancament
massiu d'empreses. (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer del 2009).

2. COMISSIONS PARLAMENT

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

2.1. TEXTOS APROVATS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
1565/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació
d'una qüestió de confiança per part del Molt Hble. President del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener
del 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de febrer del 2009, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei
RGE núm. 807/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política sanitària de concertació amb centres privats per millorar
l'assistència. (BOPIB núm. 29, de 8 de febrer del 2008).

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de febrer del 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.11745/08,
relativa a projectes destinats a prevenir, tractar i investigar la
malària, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar donant suport a les iniciatives per al
control de la malària, ja que des del Govern es prepara el
Memoràndum per participar a la Trobada del Fons Global
contra la SIDA, la tuberculosi i la malària, a celebrar dins l’any
2009.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar donant suport al Pla de Cooperació a
fi i efecte de mantenir el suport a la campanya de sensibilització
i informació en matèria de control de la malària als països on la
malaltia està més difosa, d’acord amb el compliment dels
Objectius del MilAlenni (ODM)."
A la seu del Parlament, 10 de febrer del 2009.
El secretari:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.
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Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2564/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a virtuts i defectes d'IB3.
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2569/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a publicitat per cada
hora d'emissió. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2567/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex d'audiència d'IB3.
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2570/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència del programa
Illes notícies. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2568/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a minutatge a programes
informatius. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta 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 Ràdio IB3. (BOPIB núm. 71, de 13
de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)

J)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2575/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi d'ubicació de Ràdio IB3.
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del
2009).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
2579/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració entorn de la gestió
d'IB3. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 12 de febrer del 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de febrer del 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 10907/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fons de cooperació al
desenvolupament. (BOPIB núm. 64, de 5 de desembre del
2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer del 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9403/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a mesures financeres davant la crisi econòmica
i reclamacions al Govern central. (BOPIB núm. 56, de 17
d'octubre del 2008).

2.4. COMPAREIXENCES

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'evolució mensual i interanual del nombre d'afiliats a la
seguretat Social de les Illes (RGE núm. 8022/08).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer del 2009, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada del director general de Planificació
Estratègica i del cap de Premsa, informà sobre el tema esmentat.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer del 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9398/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a queixes dels usuaris per l'atenció dispensada
pel servei d'urgències de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca.
(BOPIB núm. 56, de 17 d'octubre del 2008).

2.5. INFORMACIÓ

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer del 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9581/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a necessitats actuals d'especialistes a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 59, de 31 d'octubre del 2008).

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9841/08.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 10 de febrer del 2009, quedà
retirada la proposició no de llei esmentada, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a model de finançament de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, publicada al BOPIB
núm. 61, de 14 de novembre del 2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9673/08, de rehabilitació i millora dels barris dels municipis
de les Illes Balears.
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de febrer del 2009, va procedir
a l'elaboració del dictamen del projecte esmentat, publicat al
BOPIB núm. 60, de 7 de novembre del 2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 4875/08.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer del 2009, quedà
retirada la pregunta esmentada, de l'Hble. Sra. Diputada
Antònia Gener i Bosc, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Consejo Nacional de Dependencia, publicada al BOPIB núm.
45, de 13 de juny del 2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 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. 3357/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9824/08, relativa a
política seguida pel Govern en relació amb les decisions preses
pel Govern central en relació amb les Illes Balears. (Mesa de
18 de febrer del 2009).
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que 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. 98245/08,
relativa a política seguida pel Govern en relació amb les
decisions preses pel Govern central en relació amb les Illes
Balears, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears constata el baix nivell de
compliment dels compromisos electorals del president del
Govern d’Espanya, Sr. Rodríguez Zapatero, en relació amb les
Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir que en el futur model de finançament autonòmic es
garanteixi el caràcter prioritari del criteri poblacional i que les
Illes Balears se situïn per sobre de la mitjana estatal en matèria
de finançament autonòmic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
al desenvolupament del REB i a la concreció, durant l’any 2009,
de mesures específiques per a la compensació de la insularitat.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
en matèria de carreteres a:
• Convocar la comissió mixta prevista en els convenis dels
anys 1998 i 2004 per tal de negociar el pagament de 333
milions d’euros, tal i com determina la sentència de
l’Audiència Nacional.
• Signar els convenis de carreteres amb els consells insulars
d’Eivissa i de Formentera i a modificar els convenis de
Mallorca i Menorca en el termini màxim de 15 dies.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a complir la disposició transitòria novena de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i a invertir a les Illes Balears
la mitjana per càpita de les inversions de l’Estat, el que es
xifraria entorn als 600 milions d’euros anuals.
6. El Parlament de les Illes Balears constata l’incompliment
de la proposició no de llei aprovada per aquesta cambra en data
24 de setembre del 2008 i que exigia al Govern de l’Estat la
inversió a les Illes Balears d’un 2% del Pla Nacional
d’infraestructures ferroviàries.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar un pla específic de transport aeri per a les Illes Balears
amb rebaixa de taxes aeronàutiques que garanteixi la
connectivitat de les illes menors amb la península, així com una
tarifa de 27 euros per als vols interilles i que ampliï el
descompte aeri als extra comunitaris.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la decisió presa el mes d’agost del 2008 en virtut de
la qual quedaren exclosos els aeroports de les Illes Balears del
sistema de gestió aeroportuària previst a l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears.
9. El Parlament de les Illes Balears constata l’escàs impuls
econòmic que ha obtingut, a data d’avui, el Projecte de reforma
integral de la Platja de Palma per part del Govern de l’Estat.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a cofinançar les obres de l’hospital de referència a Son
Espases, de la mateixa manera que ho ha fet a altres comunitats
autònomes.
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La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 3385/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(I). (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3386/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(II). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin deute hi havia a l'ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears l'1 de juny del 2007?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

RGE núm. 3387/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(III). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 3388/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(IV). (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3389/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(V). (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3390/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(VI). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin deute hi ha a l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a data 10 de febrer del 2009?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

RGE núm. 3391/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(VII). (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3392/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(VIII). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

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

RGE núm. 3393/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(IX). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

RGE núm. 3394/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(X). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

Quin deute hi ha a Televisió de les Illes Balears, SA l'1 de
juny del 2007?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

RGE núm. 3395/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(XI). (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3396/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deute d'IB3
(XII). (Mesa de 18 de febrer del 2009).

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

RGE núm. 3397/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
enquesta de realitat sociolingüística. (Mesa de 18 de febrer del
2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
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Quin deute hi ha a Televisió de les Illes Balears, SA a data
10 de febrer del 2009?

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

Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin deute hi ha a Multimèdia de les Illes Balears, SA a data
10 de febrer del 2009?

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin deute hi ha a Ràdio de les Illes Balears, SA l'1 de juny
del 2007?

Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin deute hi ha a Ràdio de les Illes Balears, SA a data 10
de febrer del 2009?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quin deute hi ha a Multimèdia de les Illes Balears, SA l'1 de
juny del 2007?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Quina és la quantitat d'euros que deu a data 10 de febrer del
2009 l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
proveïdors?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és la quantitat d'euros que deu a data 10 de febrer del
2009 Ràdio de les Illes Balears, SA a proveïdors?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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 director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és la quantitat d'euros que deu a data 10 de febrer del
2009 Televisió de les Illes Balears, SA a proveïdors?
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Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.
Quina és la quantitat d'euros que deu a data 10 de febrer del
2009 Multimèdia de les Illes Balears, SA a proveïdors?
Palma, a 10 de febrer del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Quin cost ha tingut l'enquesta de la realitat sociolingüística
realitzada per la Conselleria de Salut (o organisme que en
depèn)? Quina empresa ha realitzat l'enquesta esmentada?
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RGE núm. 3794/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa de reutilització de llibres de text. (Mesa de 18 de
febrer del 2009).
RGE núm. 3795/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
directes per al sector de la patata. (Mesa de 18 de febrer del
2009).
RGE núm. 3796/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deutes
pendents de pagar. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3797/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació
del Decret llei 1/2009, en relació amb Eivissa. (Mesa de 18 de
febrer del 2009).
RGE núm. 3798/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions dels empresaris turístics en relació amb el tot
inclòs. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3799/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament autonòmic. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3800/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
golf de Son Baco. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 16 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 3790/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Museu de
Formentera. (Mesa de 18 de febrer del 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el projecte del futur Museu de
Formentera?
Palma, a 18 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

RGE núm. 3791/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a projectes
d'investigació i recerca. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3792/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Fira de SEBIME. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3793/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a parc
públic d'habitatges de lloguer. (Mesa de 18 de febrer del
2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Atesa la importància que el Govern de les Illes Balears
atorga a la innovació i la recerca per impulsar l'activitat
econòmica, quines han estat les ajudes a projectes d'investigació
i recerca que s'han materialitzat durant els dos darrers anys?
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Palma, a 18 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

Quins tipus d'ajudes té previst donar per palAliar el mal
causat pels temporals al sector de la patata?
Palma, a 18 de febrer del 2009.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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 18 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és actualment l'import total dels saldos pendents de
pagar de les obligacions reconegudes de l'Administració de la
CAIB, més les de l'ib-salut, més les certificacions de la resta del
sector públic que gestiona el Govern, exclosos els de caràcter
financer?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.
Com s'ha previst gestionar el parc públic d'habitatges de
lloguer del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 18 de febrer del 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst el Govern de les Illes Balears modificar el Decret
llei 1/2009, amb l'objectiu d'eliminar l'evident discriminació que
pateix, en aquesta norma, l'illa d'Eivissa respecte de la de
Mallorca?

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.
Quin ha estat el balanç del programa de reutilització de
llibres de text que ha implantat la Conselleria d'Educació i
Cultura aquest curs 2008/2009?
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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 oral davant Ple.

Palma, a 18 de febrer del 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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.
Quina opinió té la consellera de Comerç respecte de les
declaracions efectuades per diferents empresaris turístics en
relació amb l'increment de l'oferta del tot inclòs al voltant d'un
50%?
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El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.
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RGE núm. 3401/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
restabliment del finançament de les pròtesis dentals als majors
de 65 anys, a contestar davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 18 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, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina és la postura del Govern en relació amb el
finançament autonòmic previst per a les Illes Balears?
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

RGE núm. 3402/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
prestacions per introduir en el sistema de salut, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 18 de
febrer del 2009).
RGE núm. 3403/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera quirúrgiques, a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3404/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera a Son Dureta, a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té el Govern de les Illes Balears en relació amb
el projecte de golf de Son Baco?
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3398/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris
seguits per l'Institut d'Estudis Baleàrics per a la publicació de
llibres, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3399/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per a les escoles de música, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 18 de
febrer del 2009).
RGE núm. 3400/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
eliminació del finançament bucodental als majors de 65 anys,
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 18 de febrer del 2009).

RGE núm. 3405/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera a Son Llàtzer, a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3406/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera a l'Hospital d'Inca, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del
2009).
RGE núm. 3407/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera a l'Hospital de Menorca, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del
2009).
RGE núm. 3408/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera a l'Hospital d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 18 de febrer del
2009).
RGE núm. 3409/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de proves de diagnosi a l'Hospital de Son
Dureta, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3410/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de proves de diagnosi a l'Hospital de Son
Llàtzer, a contestar davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3411/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de proves de diagnosi a l'Hospital d'Inca, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
18 de febrer del 2009).
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RGE núm. 3412/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de proves de diagnosi a l'Hospital de Menorca,
a contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 18 de febrer del 2009).
RGE núm. 3413/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de proves de diagnosi a l'Hospital d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
18 de febrer del 2009).

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Per quin motiu s'ha eliminat el finançament de l'atenció
bucodental als majors de 65 anys?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

RGE núm. 3414/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocultació de dades en relació amb les llistes d'espera, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
18 de febrer del 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

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

Té intenció el conseller de Salut de restablir el finançament
de les pròtesis dentals als majors de 65 anys durant aquesta
legislatura?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

Quin criteri segueix l'Institut d'Estudis Baleàrics per a la
publicació dels llibres per als quals aporta una quantitat
econòmica?

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

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines noves prestacions té intenció la Conselleria de Salut
d'introduir en aquesta legislatura que actualment no estiguin
integrades en el sistema de salut de les Illes Balears?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

Per quin motiu no varen pagar les subvencions dels anys
2007 i 2008 als ajuntaments per al manteniment de les escoles
de música?

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

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 la Comissió no
permanent de Salut.
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Quina és la situació de les llistes d'espera quirúrgica per
hospitals al dia de la contestació d'aquesta pregunta?
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)

Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Quina és la situació de les llistes d'espera de consultes
externes de Son Dureta, per especialitats i temps d'espera, a la
data de contestar aquesta pregunta?

Quina és la situació de les llistes d'espera de consultes
externes a l'Hospital de Menorca, per especialitats i temps
d'espera, a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quina és la situació de les llistes d'espera de consultes
externes a l'Hospital de Son Llàtzer, per especialitats i temps
d'espera, a la data de contestar aquesta pregunta?

Quina és la situació de les llistes d'espera de consultes
externes a l'Hospital d'Eivissa, per especialitats i temps d'espera,
a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quina és la situació de les llistes d'espera de consultes
externes a l'Hospital d'Inca, per especialitats i temps d'espera, a
la data de contestar aquesta pregunta?

Quina és la situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi a l'Hospital de Son Dureta, per especialitats i temps
d'espera, a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
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Quina és la situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi a l'Hospital de Son Llàtzer, per especialitats i temps
d'espera, a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

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, 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.
Per quina raó el conseller de Salut manté una política
d'ocultació de dades respecte de les llistes d'espera de consultes
externes i proves de diagnosi a la nostra comunitat?

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.

Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Quina és la situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi a l'Hospital d'Inca, per especialitats i temps d'espera,
a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 3296/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a reforma en profunditat dels
crèdits del fons d'ajuda al desenvolupament (FAD), amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
18 de febrer del 2009).

O)
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.

Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina és la situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi a l'Hospital de Menorca, per especialitats i temps
d'espera, a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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.
Quina és la situació de les llistes d'espera de proves de
diagnosi a l'Hospital d'Eivissa, per especialitats i temps d'espera,
a la data de contestar aquesta pregunta?
Palma, a 13 de febrer del 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Els crèdits del Fons d’Ajuda al Desenvolupament (FAD)
han estat objecte de polèmica recentment a causa del pagament
al seu càrrec de l’actuació de Miquel Barceló a la Sala dels
Drets Humans de la seu de Nacions Unides a Ginebra. La
polèmica hauria de servir per plantejar la necessitat de la
reforma en profunditat d’un instrument que planteja, com a
Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), dubtes molt
seriosos.
Els crèdits FAD varen ser creats l’any 1976 com un
instrument d’ajuda a la internacionalització de les empreses
espanyoles. Aquests crèdits es concedeixen als països del sud en
condicions més favorables que les del mercat (interessos baixos,
terminis llargs, períodes en què només es paguen interessos),
cosa que permet que, malgrat el seu fort component comercial,
siguin comptabilitzats com a AOD.
Els crèdits FAD han estat l’instrument principal de l’AOD
espanyola i han experimentat un creixement espectacular, des
dels 32,5 milions d’euros en crèdits de l’any 1977 fins als 1.452
milions del 2006. Representen aproximadament la meitat del
que l’Administració de l’Estat destina a AOD.
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Els crèdits FAD han estat molt qüestionats per la major part
d’associacions i centres d’estudi dedicats al desenvolupament.
Es tracta del que s’anomena ajuda lligada, ja que són crèdits
condicionats a la seva utilització per a l’adquisició de béns i
serveis proporcionats per empreses espanyoles. El fet que es
tracti d’ajuda reemborsable fa que agreugin el problema del
deute extern dels països del sud.
Aquest caràcter de subvenció a l’exportació més que de
política de desenvolupament determina que els projectes molt
sovint no tenguin a veure amb les prioritats dels països del sud
ni amb la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques. Fins
al 1992, els crèdits FAD varen ser usats de manera profusa per
a la venda d’armament i durant tot el seu període s’han usat per
a projectes que tenen més a veure amb interessos comercials
que amb prioritats de desenvolupament. Els principals països
receptors (Xina, Marroc, Algèria, Mèxic, Turquia) són països de
desenvolupament mitjà, tots ells d’interès comercial per a
Espanya.
Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta a la comissió la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a reduir de forma progressiva el percentatge que representa
l’ajuda lligada sobre el total del que aporta a l’ajuda oficial al
desenvolupament.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a emprendre una reforma en profunditat dels crèdits del Fons
d’Ajuda al Desenvolupament que haurà de tenir com a objectiu
central orientar-lo a les prioritats de desenvolupament dels
països del sud i a la satisfacció de les necessitats humanes
bàsiques.
Palma, a 6 de febrer del 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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En primer lloc, cal dir que aquesta pregunta va ser
formulada fa ja bastant de temps i a l'anterior conseller de
Turisme, Francesc Buils.
Retornant a l'origen d'aquesta pregunta, cal recordar que
abans ens trobàvem en un moment on l'Estat no retornava cap
tipus d'impost estatal i per tant, era veritablement important fer
aquesta reclamació de l'IVA turístic.
Actualment, amb el nou model de finançament, ja no es fa
necessari demanar l'impost del qual estam parlant.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2322/07, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a dades que justifiquin
que "Eivissa fou la gran oblidada de l'anterior Govern".
(BOPIB núm. 14 d'11 d'octubre de 2007).
Amb quines dades es basa l'Hble. Conseller de Turisme per
afirmar que Eivissa va ser "una de les grans oblidades del
l'anterior Govern"?
En primer lloc, dir que aquesta pregunta va ser formulada en
el seu moment a Francesc Buils, quan encara era conseller de
Turisme.
Actualment, el conseller Miquel Nadal no ha fet en cap
moment aquesta afirmació i per tant, no hi pot haver una
resposta concreta a aquesta pregunta per part de Miquel Nadal.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 4524/07, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a cost Fira
Turística de Londres. (BOPIB núm. 25 de 21 de desembre de
2007).

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2029/07 i 2249/07 a 2251/07, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relatives a IVA
turístic. (BOPIB núm. 12, de 28 de setembre, i núm. 13, de 5
d'octubre de 2007).
Quines gestions ha dut a terme ja la Conselleria de Turisme
per recuperar l'anomenat IVA turístic a les Illes Balears?
Quan pensa el conseller de Turisme iniciar les negociacions
amb l'administració de l'Estat per a la devolució del
percentatge de l'IVA turístic? Quin percentatge de l'IVA
turístic pensa reclamar el conseller de Turisme? Quins
ingressos pensa el conseller de Turisme que tendria la
comunitat autònoma si l'administració de l'Estat donés un
percentatge de l'IVA turístic a la comunitat autònoma?

Quin és el cost (desglossat per conceptes) que ha tingut per
a la Conselleria de Turisme o les entitats, empreses i
fundacions que en depenen, la participació dels representats de
la conselleria a la Fira de Londres (World Travel Market)?
El cost desglossat per conceptes ha tingut per a la
conselleria, o entitats que en depenen la participació dels
representants de la Conselleria de Turisme (conseller, director
general de Promoció, cap de gabinet i cap de premsa) a la World
Travel Market ha estat el següent:
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-Viatges i allotjament: 8.833,79 euros.
-Dietes:
510,79 euros.
-Despeses:
1.762,42 euros.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 206/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a cost de les
actuacions i/o aparicions públiques del Sr. Paco de Lucía.
(BOPIB núm. 28 d'1 de febrer de 2008).
Quin cost han tingut les diverses actuacions i aparicions
públiques del Sr. Paco de Lucía que han estat encarregades pel
Govern de les Illes Balears o pels ens que en depenen?
El cost ha estat de 227.898,30 euros.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3732/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a dades convenis
amb companyies de baix cost. (BOPIB núm. 39 de 2 de maig de
2008).
Quants convenis té subscrits el Govern de les Illes Balears
amb companyies de baix cost, a fi de promoure la
desestacionalització a les illes d'Eivissa i Menorca?
Actualment, no hi ha convenis amb companyies de baix
cost.
Tots els convenis que hi ha vigents són, amb altres tipus de
companyies, o bé, amb un concepte més ample que no inclou
només les illes d'Eivissa i Menorca, sinó les Illes Balears en el
seu conjunt.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3733/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Assumpta Vinent i Barceló, relativa a promoció
diferenciada a cada una de les illes. (BOPIB núm. 39 de 2 de
maig de 2008).
Quines activitats promocionals té previst dur a terme la
Conselleria de Turisme a fi de fer una promoció diferenciada
a cada illa?

Les activitats es fan mitjançant conveni amb les fundacions
de promoció turística a cada illa, així com els consells insulars.
Després d'una exhaustiva consulta al sector turístic de les
Illes Balears, mitjançant reunions de feina conjuntes i
específiques per illes, s'ha recopilat informació sobre les
característiques i peculiaritats de cada illa. Així mateix, s'ha
detectat la necessitat de diferenciació en les accions
promocionals, atès que cada illa contempla productes i segments
diferents i es centra en diferents mercats d'origen.
En primer lloc, la primera proposta significativa del Pla de
màrqueting és la d'emprar en la promoció de la marca de cada
una de les illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera), front
la marca comuna de les Illes Balears.
En segon lloc, amb l'objectiu de disposar d'una promoció
més efectiva s'ha acordat el desenvolupament del Pla de
màrqueting per a sis productes: sol i platja, nàutic, meetings,
cultura, naturalesa i golf.
Per a cadascun d'aquests productes es realitzaran accions
diferencials quant als mercats d'origen i els respectius segments
i no tots els productes seran desenvolupats a totes les illes.
Com accions diferenciades per a cada illa podem destacar:
• En el turisme nàutic, per a Menorca i Eivissa es potenciaran
les estacions nàutiques, mentre que per a Mallorca i
Formentera es comptarà amb tot el sector, el Consorci IB ha
creat per a tal efecte.
• En el cas del golf, es considera que pràcticament la totalitat
de camps de golf es troben a Mallorca, els esforços de
promoció es centraran en reunir tota l'oferta i aconseguir
combinar itineraris amb Menorca i Eivissa.
• En el turisme de natura, es dedicarà especial atenció a
Menorca i a Eivissa, considerant que tenen títols com ara
Reserva de la Biosfera i Patrimoni de la Humanitat:
biodiversitat i cultura.
• Per a la cultura, la promoció es realitzarà destacant les
peculiaritats de cada illa. S'ha d'indicar que el turisme
cultural es centrarà prioritàriament en les tradicions,
paisatge, patrimoni cultural manifestacions artístiques i
culturals, entre d'altres.
En tercer lloc, hi ha un fet clarament diferencial quant a les
connexions aèries de cadascuna de les illes. Mentre que a
Mallorca existeix una bona xarxa de connexions, a Menorca i
Eivissa la situació és molt més complicada.
En quart lloc, s'ha de destacar que el nou portal turístic de
les Illes Balears diferenciarà clarament l'oferta de cadascuna de
les quatre illes.
En darrer lloc, s'ha d'esmentar que els sistemes de venda de
cada una de les illes són diferents, ja que es dirigeixen a mercats
diferenciats allà on l'ús d'internet és diferent. El grau de
penetració d'internet al Regne Unit o Escandinàvia és diferent
al d'Alemanya i per suposat al d'Espanya o Itàlia, que són els
principals mercats de les illes. Per tant, s'ha de cercar una
combinació òptima entre els nous sistemes de distribució on line
i els canals tradicionals per a cadascuna de les illes.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3734/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, relativa a finalització del
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Palau de Congressos de Santa Eulàlia. (BOPIB núm. 39 de 2
de maig de 2008).

I)

Pensa colAlaborar econòmicament la Conselleria de
Turisme amb el finançament del Palau de Congressos de Santa
Eulàlia?

A la pregunta RGE núm. 4831/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a modificació de la
Llei d'arrendaments urbans. (BOPIB núm. 45 de 13 de juny de
2008).

Des de la Conselleria de Turisme ja hem colAlaborat amb una
aportació d'un màxim de 3 milions d'euros a la primera fase,
mitjançant el Pla D i encara ara es continua fent feina; per a
l'execució de la segona fase s'han previst possibles aportacions,
entre altres inversions estatutàries (disposició transitòria novena
del nou Estatut d'Autonomia de les Illes Balears).
La primera fase ha estat cofinançada a través del Pla D, pel
que fa a la segona i tercera fase, la conselleria està realitzant
importants esforços per cercar el 100% del finançament.

Ha plantejat l'Hble. Sr. Conseller de Turisme la
modificació de la Llei d'arrendaments urbans en el si de la
Conferència Sectorial de Turisme?
L'actual conseller de Turisme no ha plantejat aquesta qüestió
a la Conferència Sectorial de Turisme.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 4828/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a valoració de la
temporada turística mitja-baixa. (BOPIB núm. 45 de 13 de
juny de 2008).
Quina valoració fa el conseller de Turisme de la temporada
mitja-baixa 2007-2008?
La valoració de l'actual conseller de Turisme, davant les
dades que podem observar, d'aquesta temporada mitja-baixa
2007-2008 és molt positiva.
En primer lloc, dir que el primer semestre d'aquesta
temporada mitja-baixa en el conjunt de les Illes Balears, en la
qual englobam des del mes d'octubre de 2007 fins a març de
2008, és molt positiu. De fet, es va superar per primera vegada
la xifra de 3 milions de turistes, el que suposa un 3,8% de la
temporada passada, que també cal dir que va ser extraordinària,
amb un augment de més d'un 13% sobre l'any 2006.
Pel que fa al número de turistes que visitaren les Illes
Balears durant els mesos de gener, febrer i març de 2008, cal dir
que hi va haver un augment de l'1,5% respecte de l'any anterior.
Pel que fa a l'apartat del mercat laboral també ha respost de
manera molt positiva durant la temporada mitja-baixa, allà on
es varen registrar una mitjana de 50.465 treballadors en els
sectors de l'hoteleria i la restauració, fet que suposa un augment
considerable de més del 2,6% respecte a la temporada 20062007.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

A la pregunta RGE núm. 4832/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a ofertes
d'allotjament turístic a 7 euros el vespre. (BOPIB núm. 45 de
13 de juny de 2008).
Quina opinió té el conseller de Turisme sobre l'existència
d'ofertes d'allotjament a 7 euros el vespre en establiments
turístics de les Illes Balears?
En primer lloc, cal dir que aquest fet va ser puntual, ja que
no s'ha produït més vegades i no hi ha hagut intenció de fer-ho.
Tan sols es va acollir a aquesta situació un únic establiment,
el qual va creure un bon mètode de promoció per al sector.
Aquesta acció, no obstant, és clar que perjudica el sector,
però el que cal dir és que s'ha de mantenir la calma, ja que no
estam davant d'un fet que s'hagi desenvolupat en més ocasions.
La línia a seguir, per tant, és la de mantenir preus, ja que si
s'arribés al punt que hi hagués molta d'oferta en aquest sentit,
perjudicaria molt el sector hoteler.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 4833/08 i a les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8010/08
i 8011/08, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, relatives a Pla de legalització de places hoteleres,
projecte de decret per a la legalització de places ilAlegals i
inversió dels recursos recaptats mitjançant la regularització de
places ilAlegals. (BOPIB núm. 45, de 13 de juny, i núm. 51, de
12 de setembre de 2008).
Pot informar el conseller de Turisme del contingut del Pla
de legalització de places hoteleres pactat amb el sector
hoteler? Ha pactat el conseller de Turisme amb els consells
insulars el projecte de decret per a la regularització de places
ilAlegals a les Illes Balears? Considera el conseller de Turisme
que els consells insulars podran participar en la decisió d'on
s'han d'invertir els recursos que es recaptin mitjançant la
regularització de les places ilAlegals?
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La gestió d'aquesta borsa de places i la regularització de les
places ilAlegals no es farà mitjançant un decret, sinó que es crea
el Consorci per a la Millora de les Infraestructures Turístiques
i el foment de la Desestacionalització de l'Oferta Turística de
l'illa de Mallorca que té per objecte, entre d'altres, la creació
d'una borsa de places, d'acord amb l'article 54.3 de la Llei
General Turística, Llei 2/1999, de 24 de març.
A través d'aquesta via se donarà l'oportunitat a aquells
establiments d'allotjament de legalitzar places, quan es trobin en
aquesta situació, sempre que es dugui a terme l'adquisició
pertinent de places de la borsa i que, a més, es doni el total
acompliment de la resta de requisits legals que s'estableixin.
El Consell de Mallorca podrà participar en la decisió que es
pregui sobre on s'han d'invertir els recursos que es recaptin amb
la regularització de les places ilAlegals, tota vegada, que el
Consell de Mallorca s'integra en el Consorci com a membre
constituent amb veu i vot.

La Conselleria de Medi Ambient va comprovar la
informació de GADMA pel que fa al torrent de Solleric i es va
demostrar que no s'ha destruït cap tram de torrent. En el cas
concret del torrent d'Almedrà no consta cap denúncia.
Però a més, la Conselleria de Medi Ambient treballa en la
redacció d'un protocol de conservació de torrents que inclou la
preservació del bosc de ribera i la consideració del torrent com
a corredor ecològic amb ecosistema propi, en tots aquells trams
que no afectin a la seguretat de les persones i als creuaments
amb infraestructures importants
Palma, 29 d'agost de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
N)

Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

A la pregunta RGE núm. 6774/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a composició
del tribunal que seleccionà les persones encarregades de
vigilar les platges de Sa Ràpita, Es Trenc... (BOPIB núm. 49
d'1 d'agost de 2008).

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 5970/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Torres i Marí, relativa a pacients derivats
des de l'Hospital de Can Misses a la Policlínica Senyora del
Rosari durant l'any 2006 i des de gener fins a juliol de 2007.
(BOPIB núm. 47 de 4 de juliol de 2008).
Quin és el nombre de pacients derivats des de l'Hospital de
Can Misses a la Policlínica Senyora del Rosari durant l'any
2006 i des de gener fins a juliol de l'any 2007?
Pacients derivats des de l'Hospital de Can Misses a la
Policlínica del Rosari durant l'any 2006: 4.219 pacients.
Pacients derivats des de l'Hospital de Can Misses a la
Policlínica del Rosari des del mes de gener fins a juliol del
2007: 2.078 pacients.

Qui va formar part del tribunal que seleccionà les set
persones encarregades de la vigilància de les platges de Sa
Ràpita i Es Trenc? Indicau-ne el nom i cognoms i el càrrec que
ostenten i el motiu de la seva incorporació al tribunal.
La composició del tribunal que va seleccionar les persones
encarregades de vigilar les platges de Sa Ràpita i Es Trenc són:
• Joan Carles Salom, tècnic de la Direcció General de
Biodiversitat i director del projecte.
• Oscar Cruz Oyaga Cerdó, membre del comitè d'empresa
d'IBANAT en representació de CCOO.
• Bartomeu Riera Fullana, membre del comitè d'empresa
d'IBANAT en representació d'UGT.
• Maria Francisca Alcobenda Breijo, administrativa del
departament de recursos humans de l'IBANAT, designada
pel secretari general de l'Institut.

Palma, 28 de juliol de 2008.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 28 d'agost de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
M)

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 6772/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a mesures
preses per la Conselleria de Medi Ambient en relació a la
denúncia de GADMA relativa a la destrucció de torrents.
(BOPIB núm. 49 d'1 d'agost de 2008).

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7724/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a dotació de
mitjans a la sanitat exterior d'Eivissa i Formentera. (BOPIB
núm. 50 de 5 de setembre de 2008).

Quines mesures ha pres la Conselleria de Medi Ambient
després de la denúncia de GADMA relativa a la destrucció dels
torrents i en concret del torrent de l'Almedrà de Lloseta?

Quines gestions ha dut a terme la Conselleria de Salut amb
el Ministeri de Sanitat per tal de què es doti de mitjans
econòmics i personal a la sanitat exterior d'Eivissa i
Formentera?
Actualment els centres insulars de salut a les illes menors,
amb personal adscrit a la DG de Salut Pública, gestionen el
servei de sanitat exterior, la competència de la qual és estatal.

BOPIB núm. 72 - 20 de febrer del 2009
Referent a les gestions realitzades amb el Ministeri de Salut
i Consum, es mantenen en actiu els contactes amb ambdues
institucions, dins el marc de cooperació institucional, a fi i
efectes de regularitzar i millorar en un futur la gestió de la
vacunació dels estrangers i la vigilància en els ports i aeroports.
Palma, 18 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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R)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8013/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a projecte de reforma
de la Platja de Palma. (BOPIB núm. 51 de 12 de setembre de
2008).
Té coneixement el conseller de Turisme de quin és el
compromís que el Consell de Ministres ha adoptat en relació
al projecte de reforma integral de la Platja de Palma?

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7725/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a actuacions en
assistència sociosanitària. (BOPIB núm. 50 de 5 de setembre
de 2008).
Quines actuacions en assistència sociosanitària ha portat
a terme la Conselleria de Salut a Eivissa durant el primer any
de govern de l'actual legislatura?
La Conselleria de Salut i Consum té representació en el
Consorci Sociosanitari d'Eivissa, allà on es defineixen, analitzen
i impulsen les diferents mesures que fan referència a l'atenció
sociosanitària. A més:
• S'ha ampliat l'acord per al finançament d'un major nombre
de llits a la residència de Can Serres.
• S'han obert converses per estudiar la viabilitat de concertar
llits per a salut mental a la residència Sant Jordi.
• S'ha introduït dintre del Pla Funcional del nou Hospital de
Can Misses, destinar una part del nou complex hospitalari a
recursos sociosanitaris.
Palma, 15 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

El Consell de Ministres i amb ell el Govern d'Espanya
consideren prioritari el suport al projecte de requalificació
integral de la Platja de Palma, tal i com ja s'ha posat de manifest
varies vegades amb l'aprovació de diferents mesures d'impuls
institucional que han resultat necessàries fins a dia d'avui, entre
les que destaquen la mesura de constitució del Consorci de la
Platja de Palma i el concurs internacional d'idees per a la
definició del Pla Director de Reconversió de la Platja de Palma.
El Govern d'Espanya considera d'extraordinària importància
per al futur del turisme espanyol i balear, que el projecte de la
Platja de Palma i també d'altres destinacions turístiques siguin
un èxit i un model a seguir pel que fa a actuacions locals,
estatals i internacionals. Aquest projecte ha de ser una actuació
de qualitat, de competitivitat i de sostenibilitat.
Així, el Consell de Ministres decideix, entre d'altres coses:
1. Crear el comissionat del Govern per a la requalificació
integral de la Platja de Palma.
2. Designar la gerent del consorci de la Platja de Palma,
comissionat del Govern.
Per a tal efecte, s'ha arribat a un acord entre el Secretari
d'Estat, Joan Mesquida i Ferrando i el conseller de Turisme del
Govern de les Illes Balears, Miquel Nadal i Buades, perquè
l'administració de l'Estat, a través de l'Institut de Turisme
d'Espanya i la comunitat autònoma de les Illes Balears es
comprometen a realitzar una aportació econòmica total de 5
milions d'euros al Consorci Urbanístic per a la Millora i
Embelliment e la Platja de Palma.

Ordre de Publicació

Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Q)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8012/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a traspàs de recursos
en matèria de promoció turística als consells insulars. (BOPIB
núm. 51 de 12 de setembre de 2008).
Existeix qualque novetat destacable quant al procés obligat
per l'Estatut, de traspàs dels recursos humans, econòmics i
materials de la promoció i l'ordenació turística als consells
insulars?
Actualment, la conselleria fa una feina constant amb la
finalitat que quan arribin les dates que el Govern de les Illes
Balears ha pactat per al traspàs d'aquests recursos humans,
econòmics i materials de la promoció i ordenació turística als
consells insulars, estigui tot preparat i a punt per a tal efecte.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8014/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a millora del sector de
la restauració i oferta complementària. (BOPIB núm. 51 de 12
de setembre de 2008).
Existeix qualque pla específic per a la millora del sector de
la restauració i l'oferta complementària a les Illes Balears?
En relació amb la millora del sector de la restauració podem
dir que, actualment es continua amb l'aplicació de la Llei 6/96,
de 18 de desembre, per la qual s'aprova i regula el Pla de
modernització de l'oferta turística de les Illes Balears.
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Igualment, s'està fent una campanya contra l'oferta ilAlegal,
amb la qual es pot confirmar que ja s'han aixecat 66 actes
d'inspecció a 19 bars, 12 cafeteries i 35 restaurants.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Té previst la Conselleria de Salut que la unitat sanitària de
Sant Lluís compti amb un pediatre a temps total per a aquesta
població?
En aquest moment el Servei de Salut de les Illes Balears està
definint el Pla de recursos humans per a l'any 2009, en funció de
les prioritats funcionals en el desplegament dels pressuposts
signats.

Ordre de Publicació
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

T)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8015/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a organització de
grans esdeveniments culturals o esportius per a la promoció
turística. (BOPIB núm. 51 de 12 de setembre de 2008).

Ordre de Publicació
X)

Existeix qualque previsió d'impulsar la organització de
grans esdeveniments culturals o esportius que contribueixin a
la promoció turística de les Illes Balears?
Per a aquest any 2009 es preveu seguir amb la mateixa línia
de l'any 2008, segons les possibilitats de la dotació
pressupostària de l'any 2009.
S'adjunta document que fa referència a la línia duta a terme
durant l'any passat.
La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i Diputades.

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9500/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a augment de la
plantilla del centre de salut Canal Salat a Menorca. (BOPIB
núm. 57 de 24 d'octubre de 2008).
Quan té previst dur a terme l'augment de la plantilla del
centre de salut Canal Salat de Menorca?
El Servei de Salut de les Illes Balears està definint el Pla de
recursos humans per a l'any 2009, en funció de les prioritats
funcionals en el desplegament dels pressuposts signats.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
U)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8653/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a nou metge
per a la unitat sanitària de Sant Lluís. (BOPIB núm. 55 de 10
d'octubre de 2008).
Té previst la Conselleria de Salut disposar d'un metge per
a la unitat sanitària de Sant Lluís, a més dels dos amb què ja
compta?
En aquest moment el Servei de Salut de les Illes Balears està
definint el Pla de recursos humans per a l'any 2009, en funció de
les prioritats funcionals en el desplegament dels pressuposts
signats.

Y)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9584/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a càncer de mama
detectats a l'illa de Menorca. (BOPIB núm. 59 de 31 d'octubre
de 2008).
Quants casos de càncer de mama s'han detectat a l'illa de
Menorca des de l'1 de gener de 2008?
Des del passat mes de gener de 2008 s'han detectat a
l'Hospital Mateu Orfila de Menorca 32 casos de càncer de
mama.
Palma, 10 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8654/08, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a pediatre per
a la unitat sanitària de Sant Lluís. (BOPIB núm. 55 de 10
d'octubre de 2008).

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9820/08, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a foment del
turisme a Eivissa. (BOPIB núm. 61 de 14 de novembre de
2008).
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Té previst l'INESTUR (Institut d'Estratègia Turística),
directament o a través de l'IQT (Institut de Qualitat Turística),
accions estratègiques per fomentar el turisme específicament
a l'illa d'Eivissa?
En aquests moments l'IQT està realitzant un estudi que té
com objecte analitzar la situació actual del model balear de
qualitat turística, les marques de qualitat i el seu posicionament.
A partir d'aquí es definirà un model propi de qualitat turística,
així com una estratègia d'implementació i comunicació a través
d'un pla d'acció.
Aquesta proposta té com a marc geogràfic l'àmbit de les Illes
Balears. Per tant, a l'hora de determinar l'estudi i la resta
d'intervencions, es tindrà cura de les particularitats i fets
diferencials de cada illa i els diferents subsectors turístics.
Actualment i independentment del que es desenvoluparà una
vegada acabat aquest estudi (aproximadament juny-juliol del
2009), hem de destacar que fins a dia d'avui, a l'illa d'Eivissa
hem treballat dia a dia per aconseguir les següents certificacions
i adhesions als diferents programes que ofereix l'IQT.
El nombre d'establiments turístics certificats que actualment
ja tenen la Q (Qualitat Balear) és de 22. Actualment, 18
establiments turístics d'Eivissa estan implantant el segell de
Qualitat Balear. Es preveu que en el maig del 2009 ja estiguin
certificats. També 8 establiments acaben de finalitzar el procés
d'implantació i es preveu que es certifiquin en breu, una vegada
hagin passat l'auditoria pertinent.
Pel que fa al Programa de diferenciació i especialització, 10
establiments de turisme rural han signat la fulla d'adhesió per
poder obtenir l'acreditació d'establiment especialitzat en
diferents productes, una vegada compleixin els requisits que
exigeix l'IQT i hagin passat l'oportuna auditoria.
Així també, tenim previst efectuar un seguit de reunions
amb diferents associacions per efectuar jornades d'informació
i sensibilització del programa que desenvolupa l'IQT.
Palma, 26 de gener de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 12806/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractacions efectuades per GESMA amb el Sr. Ramon
Ripoll. (BOPIB núm. 66 de 19 de desembre de 2008).
A més del contracte laboral amb data d'1 de juny de 2008,
quines contractacions ha efectuat GESMA amb el Sr. Ramon
Ripoll?
Fou contractat per analitzar el funcionament dels serveis de
manteniment, els serveis generals i el servei d'hoteleria.
Palma, 16 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 12807/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a atenció
als pacients que abans s'acollien al servei d'atenció a domicili.
(BOPIB núm. 66 de 19 de desembre de 2008).
Com es desenvolupa en l'actualitat l'atenció als pacients de
l'Hospital de Son Llàtzer que abans es podien acollir al servei
d'atenció a domicili? Indicau el nombre de pacients i servei
que assumeix l'atenció.
L'atenció dels pacients que requereixen ser atesos a domicili
es realitza mitjançant un protocol de cooperació entre la
Gerència d'Atenció Primària en atenció a domicili, juntament
amb l'Equip de Suport d'Atenció Domiciliària (ESAD).
Des de l'1 de desembre són els metges de família i les seves
infermeres d'Atenció Primària els que se'n fan càrrec dels
pacients candidats a ser atesos en el seu domicili. Aquest
protocol s'ha creat per millorar els serveis d'atenció i per fer un
ús més eficient dels recursos.
Palma, 16 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 12808/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
establiments inspeccionats en compliment de la Llei contra el
tabaquisme. (BOPIB núm. 66 de 19 de desembre de 2008).
Quants d'establiments han estat inspeccionats en
compliment del que disposa la Llei contra el tabaquisme a
Balears? Indicau-ne les dades en relació als anys 2007 i 2008.
20 establiments l'any 2007 i 104 l'any 2008.
Palma, 16 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 12809/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a sancions
imposades en compliment del que disposa la Llei contra el
tabaquisme. (BOPIB núm. 66 de 19 de desembre de 2008).
Quantes sancions s'han imposat, per quina quantia i a
quins tipus d'establiments, en compliment del que disposa la
Llei contra el tabaquisme durant els anys 2007 i 2008?
2007
Total expedients sancionadors: 8.
Quantia de les sancions: 710 euros.
Tipus d'establiment: forn, cafeteria, restaurant, discoteca,
supermercat, licoreria.
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2008
Total expedients sancionadors: 71.
Quantia de les sancions: 1.530 euros.
Tipus d'establiment: forn, cafeteria, restaurant, discoteca,
supermercat, licoreria.

El dia 15 de novembre, la jornada es va oferir a les
associacions de Menorca, per poder escoltar la veu del món
associatiu i els seus suggeriments en matèria de participació
ciutadana.
Palma, 28 de gener de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Palma, 16 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AE)
A la pregunta RGE núm. 12810/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cursos
sobre el tabaquisme. (BOPIB núm. 66 de 19 de desembre de
2008).

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1593/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
relacions entre el Govern i el Consell de Mallorca. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quants cursets s'han realitzat sobre tabaquisme des de la
Conselleria de Salut durant els anys 2005, 2006, 2007 i 2008?
Indicau-ne el contingut.

En què han canviat les relacions entre el Govern i el
Consell de Mallorca amb l'aprovació del nou Estatut
d'Autonomia?

Any 2005: 4 cursos.
Any 2006: 5 cursos.
Any 2007: 5 cursos.
Any 2008: 6 cursos*
*Per primer cop s'inclou un mòdul específic dins la formació
contínua de l'Escola Balear de Formació Pública.

Entenem que amb l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia no
han canviat les relacions entre el Govern i el Consell Insular de
Mallorca.

Ordre de Publicació

Palma, 5 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Contingut. Tots els cursos tenien un contingut comú allà on
els temes principals a tractar eren: la prevenció en el consum del
tabac, informació damunt les drogues, els efectes del tabac
damunt la salut, tractament, normativa del tabac i resolució de
dubtes.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Palma, 16 de gener de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 40/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a participació
ciutadana. (BOPIB núm. 68 de 16 de gener de 2009).
Quines actuacions ha portat a terme durant l'any 2008 la
Conselleria de Presidència a l'illa de Menorca en matèria de
participació ciutadana?
La Conselleria de Presidència ha portat a terme en matèria
de participació ciutadana durant l'any 2008 a Menorca les
actuacions següents:
Les Jornades de Participació Ciutadana a Menorca varen
tenir lloc els dies 14 i 15 de novembre de 2008, a la seu del
Consell Insular de Menorca.
El dia 14 de novembre, es va dur a terme la jornada per als
tècnics i alts càrrecs del consell insular i els ajuntaments de
Menorca, per fer una trobada de tots els òrgans de les
institucions de l'illa, a fi de compartir experiències en matèria de
participació ciutadana i de crear una xarxa de contactes entre
tots els òrgans que possibiliti la promoció de futurs projectes
conjunts en participació.

A)
RGE núm. 3353/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer del 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, davant la
Comissió d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre
l'informe del defensor del poble sobre protecció de menors.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament esmentat i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que aquesta compareixença es
tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 2185/09, de modificació de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer del 2009, atès l'escrit RGE núm. 3220/09, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, d'acord amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat, publicat al
BOPIB núm. 70, de 6.02.09, fins a dia 5 de març d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Retirada de la Proposició no de llei davant la Comissió
d'Economia RGE núm. 3167/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3324/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a ajudes
al sector agrari i ramader de les Illes Balears per palAliar les
pèrdues ocasionades pels darrers temporals, publicada al BOPIB
núm. 71, de 13 de febrer d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 3281/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de febrer del 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
3355/09, presentat per la diputada Hble. Sra. Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista, i
accepta la retirada de la pregunta esmentada, relativa a Fira de
SEBIME, publicada al BOPIB núm. 71, de 13 de febrer
d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de febrer del 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra i estan dotades pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant l'escrit
amb RGE núm. 3359/09, de dia 13 de febrer de 2009,
solAlicita el nomenament del Sr. Miquel Vives Penyafort,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. Miquel Vives Penyafort com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23), adscrit al
servei del Grup Parlamentari Mixt, amb efectes econòmics
i administratius des del dia 16 de febrer de 2009.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que s’informarà de la present resolució a la propera sessió
de la Mesa.
4. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c) i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 16 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

B)

C)

Adjudicació definitiva d'un contracte de servei de seguretat
i vigilància dels dos edificis del Parlament de les Illes Balears.

Adjudicació definitiva d'un contracte de servei de neteja
general i manteniment dels dos edificis del Parlament de les
Illes Balears.

Parlament de les Illes Balears
Anunci d’adjudicació definitiva d’un contracte de servei de
seguretat i vigilància dels dos edificis del Parlament de les
Illes Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11 i al
carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma (Exp. 4/2008). (Publicat
al BOIB núm. 22, de 12.02.09).
1. Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. exp. 4/2008.
2. Objecte del contracte:
Servei de seguretat i vigilància dels dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor
núm. 11 i carrer Palau Reial núm. 8 de Palma.
Tipus de contracte: serveis.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment obert.
4. Pressupost base de licitació i termini d’execució:
Import total: 490.000,00 i amb l’IVA inclòs.
Termini: dos anys.
5. Adjudicació provisional:
Data: 18 de desembre de 2008.
Adjudicatari: Ute Cía. Mediterránea de Vigilancia, SA i
Unidad de Servicios de la Mediterránea, SL.
Import:
Sense IVA: 422.304,09 i
IVA: 67.568,65 i
Import total: 489.872,74 i
Butlletí Oficial de les Illes Balears: núm. 181 de
25/12/2008.
6. Adjudicació definitiva:
Data: 28 de gener de 2009.
Contractista: Ute Cía Mediterránea de Vigilancia SA i
Unidad de Servicios de la Mediterránea SL.
Import total: 489.872,74 i IVA inclòs.
A la Seu del Parlament, 5 de febrer de 2009.
El lletrat oficial major:
Lluís Isern i Estela.

Parlament de les Illes Balears
Anunci d’adjudicació definitiva d’un contracte de servei de
neteja general i manteniment dels dos edificis del Parlament
de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11
i al carrer Palau reial, núm. 8 de Palma (Exp. 3/2008).
(Publicat al BOIB núm. 22, de 12.02.09).
1. Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. exp. 3/2008.
2. Objecte del contracte:
Servei de neteja general i manteniment dels dos edificis del
Parlament de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor
núm. 11 i carrer Palau Reial núm. 8 de Palma.
Tipus de contracte: serveis.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment obert.
4. Pressupost base de licitació i termini d’execució:
Import total: 336.000,00 i amb l’IVA inclòs.
Termini: dos anys.
5. Adjudicació provisional:
Data: 18 de desembre de 2008.
Adjudicatari: Klüh Linaer, SL.
Import:
Sense IVA: 282.276,09 i
IVA: 45.164,17 i
Import total: 327.440,27 i
Butlletí Oficial de les Illes Balears: núm. 181 de
25/12/2008.
6. Adjudicació definitiva:
Data: 28 de gener de 2009.
Contractista: Klüh Linaer, SL.
Import total: 327.440,27 i
A la Seu del Parlament, 5 de febrer de 2009.
El lletrat oficial major:
Lluís Isern i Estela.
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Ordre de Publicació
D)
Resolució de Presidència de reclassificació de places de
personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que la Mesa en sessió celebrada dia 11 de febrer de
2009, aprovà la resolució de retribucions, indemnitzacions i
assignacions institucionals per a l’any 2009.
Atès que a l’apartat 5.2 de la norma anterior s’estableix que
quan un grup parlamentari estigui format per 25 o més diputats,
de les places de personal eventual que tinguin adscrites, una per
cada fracció completa de 25 diputats, serà equiparada a
funcionari amb categoria de cap de servei (grup A1, nivell 26).
I què així mateix, quan un grup parlamentari estigui format per
14 o més diputats, de les places de personal eventual que tingui
adscrites, serà equiparada a funcionari amb categoria de cap de
secció (grup A2, nivell 24), la primera per cada fracció
completa de 14 diputats, la segona i següents per cada fracció
completa de 7 diputats.
Atesos els escrits amb RGE núm. 3354 i 3356 de dia 13 de
febrer de 2009, presentats per la portaveu del grup parlamentari
popular, mitjançant els quals se solAlicita la reclassificació i
l'equiparació de determinades places de personal eventual
adscrites al servei del grup parlamentari popular, tot d’acord
amb el que es disposa a l’apartat segon de l’anterior resolució.
Atès que amb l’actual composició del Grup Parlamentari
Popular i tot d’acord amb la norma esmentada, de les places de
personal eventual adscrites al seu servei, li correspon disposarne d’una equiparada a cap de servei (grup A1, nivell 26) i de
tres equiparades a cap de secció (grup A2, nivell 24).
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada
dia 18 de febrer de 2009, i amb el que es disposa als articles 5
i 45.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. L’equiparació com a cap de servei (grup A1, nivell 26) amb
caràcter de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, del Sr. Guillem Estarellas Valls, que
abans ocupava una plaça equiparada a cap de secció (grup
A2, nivell 24).
2. L’equiparació com a cap de secció (grup A2, nivell 24) amb
caràcter de personal eventual adscrit al servei del Grup
Parlamentari Popular, del Sr. Joan Martorell Bonet, que
abans ocupava una plaça equiparada a cap de negociat (grup
C1, nivell 23).
3. L’equiparació com a cap de secció (grup A2, nivell 24) amb
caràcter de personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Popular, de la Sra. Antònia Estarellas Torrens
, que abans ocupava una plaça equiparada a cap de negociat
(grup C1, nivell 23).
4. Que els efectes econòmics i administratius de les
equiparacions anteriors seran des de dia 16 de febrer de
2009.
5. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d’aquesta, d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
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jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c) i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 19 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma

