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a Eivissa. 2289

K) A la pregunta RGE núm. 1573/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a treballadors
d'IB3 a Formentera. 2289

L) A la pregunta RGE núm. 1574/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a treballadors
d'IB3 a Menorca. 2289
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P) A la pregunta RGE núm. 1585/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a manteniment
de la Fundació de Turisme. 2290

Q) A la pregunta RGE núm. 1587/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a campanya
publicitària de Menorca que realitza Jet.2. 2290

R) A la pregunta RGE núm. 1592/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a funcionament
de l'Administració de Justícia a Menorca. 2290

S) A la pregunta RGE núm. 1597/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a efectius de
seguretat a Menorca. 2290

T) A la pregunta RGE núm. 1598/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a fracàs escolar
a Menorca. 2291

U) A la pregunta RGE núm. 1612/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatges a la
Fundació Balears a l'Exterior. 2292

V) A la pregunta RGE núm. 1613/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (I). 2292

X) A la pregunta RGE núm. 1614/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (II). 2292

Y) A la pregunta RGE núm. 1615/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (III). 2293

Z) A la pregunta RGE núm. 1616/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (IV). 2293

AA) A la pregunta RGE núm. 1617/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (V). 2293

AB) A la pregunta RGE núm. 1618/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (VII). 2293

AC) A la pregunta RGE núm. 1619/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (VIII). 2293

AD) A la pregunta RGE núm. 1620/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (IX). 2294

AE) A la pregunta RGE núm. 1621/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (X). 2294

AF) A la pregunta RGE núm. 1622/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a Fundació Balears
a l'Exterior (XI). 2294

AG) A la pregunta RGE núm. 1623/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost de l'elaboració del
Pla de màrqueting turístic. 2295

AH) A la pregunta RGE núm. 1624/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a calendari d'aplicació del
Pla de màrqueting turístic. 2295

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3936/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,
Hisenda i Innovació. 2295
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3.17. INFORMACIÓ
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 de febrer de 2009, s'aprovà la Llei de mesures
tributàries per impulsar l'activitat econòmica a les Illes
Balears.

Palma, a 25 de febrer de 2009
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES PER IMPULSAR

L’ACTIVITAT ECONÒMICA A LES ILLES
BALEARS

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’actual context de crisi econòmica generalitzada en l’àmbit
internacional, nacional i regional requereix que els diferents
governs i institucions territorials adoptin mesures
contracícliques, tant de promoció de la inversió en capital físic
i humà i de creació d’empreses, com de minoració dels
perjudicis que han de suportar els colAlectius amb menys renda
disponible. És justament en aquests moments de recessió
econòmica que la política tributària ha de ser més activa i
explícita, per mitjà, entre altres possibles mesures, de la
introducció de beneficis fiscals que potenciïn l’activitat
productiva i que afavoreixin els sectors més desprotegits.

Tanmateix, el present moment econòmic coincideix amb les
negociacions obertes en relació amb el canvi del model de
finançament autonòmic, la qual cosa fa recomanable, per raons
de prudència, no incorporar modificacions que distorsionin el
sistema ja establert.  

 
En aquesta línia, els beneficis fiscals que s’estableixen en

aquesta llei s’articulen en tres grans àmbits d’actuació, a saber,
la dinamització de l’activitat productiva i l’ocupació; l’impuls
de l’activitat immobiliària, tot afavorint l’accés a l’habitatge als
joves i a altres colAlectius que requereixen una atenció especial
per part dels poders públics; i la racionalització i l’adaptació
dels beneficis fiscals existents relatius a l’accés a l’habitatge i
a la creació d’empreses.

Així, aquesta llei, en ús de les facultats normatives
atribuïdes per la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia, estableix diverses mesures
tributàries que, juntament amb les mesures vigents contingudes
essencialment a la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, i a la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, delimiten tota una política fiscal autòctona en relació

amb els imposts cedits totalment o parcialment a la comunitat
autònoma.

En aquest nou grapat de mesures tributàries que pretenen
dinamitzar l’activitat productiva i l’ocupació s’introdueixen
diversos beneficis fiscals que repercuteixen en la tributació de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats i de l’impost sobre successions i donacions, tot
minvant la pressió fiscal de les empreses que generin nous llocs
de treball o que, davant l’adquisició d’una empresa en
funcionament, mantenguin els llocs de treball preexistents.

Quant a l’objectiu d’impulsar l’activitat immobiliària, les
mesures incideixen particularment en els colAlectius més
desfavorits, com ara els joves menors de 36 anys, les persones
amb discapacitat i les famílies nombroses, incrementant-ne els
beneficis fiscals pel que fa a l’accés a l’habitatge i, molt
especialment, a l’accés a l’habitatge protegit. En aquest sentit,
s’estableixen mesures totalment innovadores que permeten que
les quotes satisfetes per aquests colAlectius en concepte de
transmissions patrimonials oneroses o d’actes jurídics
documentats, segons els casos, es puguin deduir, en un
percentatge molt important, de la quota íntegra autonòmica de
l’impost sobre la renda de les persones físiques. I tot això
mantenint per a aquests mateixos colAlectius el gravamen reduït
dels imposts indirectes esmentats que ja conté la Llei 6/2007, de
27 de desembre, abans esmentada. A més, s’augmenta el
benefici fiscal corresponent a la deducció per inversió en
habitatge habitual pel que fa a les obres d’adequació que siguin
necessàries per a les persones amb discapacitat,  i s’augmenten
el percentatge i el límit de la deducció per lloguer de l’habitatge
habitual, la qual, d’altra banda, es fa extensiva a les persones
amb discapacitat i a les famílies nombroses, i no tan sols als
joves residents a les Illes Balears, d’una manera semblant a la
resta de mesures fiscals en aquest impost. 

La racionalització i l’adaptació dels beneficis fiscals
existents relatius a l’accés a l’habitatge i a la creació i al
manteniment d’empreses que conté aquesta llei, passa, pel que
fa als imposts directes, no tan sols per regular el tram autonòmic
de la deducció per la inversió o l’adquisició de l’habitatge
habitual en l’impost sobre la renda de les persones físiques, sinó
també per modificar la càrrega tributària de les transmissions de
béns entre vius que es desprèn de l’article 35 de la Llei 22/2006,
de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, amb l’objectiu que es garanteixi la compatibilitat de
les reduccions estatals per donació de l’empresa familiar o de
participacions en societats familiars amb la deducció
autonòmica relativa en aquests tipus d’adquisicions per part de
fills o cònjuges.

D’aquesta manera, la llei s’estructura en quatre capítols. El
primer (article 1) conté una disposició general, aplicable a totes
les mesures contingudes en la resta de capítols, per la qual es
justifica expressament la competència normativa que s’exerceix
en relació amb els tributs cedits, d’una banda, i es remet al que
estableix l’article 1.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives, quant a la
delimitació de les persones amb discapacitat susceptibles de ser
creditores dels beneficis fiscals que es regulen, d’una altra.
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Els capítols subsegüents sistematitzen el conjunt de mesures
fiscals abans esmentades en funció de l’impost afectat en cada
cas. Així, el capítol II (articles 2 a 11) conté les noves
deduccions aplicables en la quota íntegra autonòmica de
l’impost sobre la renda de les persones físiques; el capítol III
(articles 12 a 14), les reduccions addicionals sobre la base
imposable i la modificació de la deducció autonòmica per
adquisicions entre vius, que afecten l’impost sobre successions
i donacions; i el capítol IV (articles 15 i 16), els nous tipus de
gravamen reduïts de l’impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats, que afecten tant la modalitat de
transmissions patrimonials oneroses com la quota variable dels
documents notarials de la modalitat d’actes jurídics
documentats, segons els casos.

La llei es tanca amb una disposició derogatòria única, per la
qual es declara expressament la vigència de totes les mesures
fiscals contingudes a la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives; i amb una
disposició final única que ha de permetre l’aplicació immediata
de tots els nous beneficis fiscals als imposts que es meritin a
partir que s’hagi publicat la llei en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, fins i tot de les mesures que puguin afectar el període
impositiu, ja iniciat, de l’impost sobre la renda de les persones
físiques, de conformitat amb el que preveu l’article 10.2 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Capítol I
Disposició general

Article 1
Objecte

1. Les disposicions contingudes en aquesta llei tenen per objecte
establir mesures fiscals per impulsar l’activitat econòmica a les
Illes Balears i es dicten en l’exercici de les competències
normatives que atribueix a la comunitat autònoma de les Illes
Balears la Llei 29/2002, d’1 de juliol, del règim de cessió de
tributs de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears i
de fixació de l’abast i les condicions d’aquesta cessió, en el
marc de la Llei 21/2001, de 27 de desembre, per la qual es
regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú i
ciutats amb estatut d’autonomia.

2. Quan es tracti de beneficis fiscals que tenguin en compte la
discapacitat d’una persona física, s’ha d’aplicar el que estableix
l’article 1.2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives.
 

Capítol II
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 2
Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears
 

En el tram autonòmic de la deducció per inversió en
habitatge habitual, s’estableixen els percentatges següents:

a) Amb caràcter general, el 4,95%.

b) Quan es tracti de les obres d’adequació de l’habitatge
habitual per persones amb discapacitat a què es refereix l’apartat
4t de l’article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació
parcial de les lleis dels imposts sobre societats, sobre la renda de
no residents i sobre el patrimoni, el percentatge serà del 9,9%.

Article 3
Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en la modalitat de transmissions patrimonials
oneroses, per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual per
part de determinats colAlectius
 

Els contribuents que verifiquin els requisits per a l’aplicació
del tipus de gravamen reduït a què es refereix l’article 12 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives, poden deduir, de la quota íntegra
autonòmica, el 50% de les quotes satisfetes en el període
impositiu en concepte de transmissions patrimonials oneroses,
de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual.

Article 4
Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, en la modalitat d’actes jurídics documentats,
per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual per part de
determinats colAlectius

Els contribuents que verifiquin els requisits per a l’aplicació
del tipus de gravamen del 0,5% a què es refereix l’article
14.1.b) de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, poden deduir, de la
quota íntegra autonòmica, el 50% de les quotes satisfetes en el
període impositiu en concepte de documents notarials, quota
variable, de la modalitat d’actes jurídics documentats de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual. 

Article 5
Deducció autonòmica per les quotes satisfetes en concepte
d’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats per raó de l’adquisició de l’habitatge habitual
qualificat per l’Administració com a protegit, per part de
determinats colAlectius

1. Els contribuents que verifiquin els requisits a què es refereix
l’article 12 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, poden deduir, de la
quota íntegra autonòmica, el 75% de les quotes satisfetes en el
període impositiu en concepte de transmissions patrimonials
oneroses de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge
habitual, quan es tracti d’un habitatge qualificat per
l’Administració com a protegit i l’adquisició no gaudeixi
d’exempció.

2. Així mateix, els contribuents a què es refereix l’apartat
anterior d’aquest article poden deduir el 75% de les quotes
satisfetes en el període impositiu en concepte de documents
notarials, quota variable, de la modalitat d’actes jurídics
documentats de l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, per raó de l’adquisició de l’habitatge
habitual, quan es tracti d’un habitatge qualificat per
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l’Administració com a protegit i l’acte documentat no gaudeixi
d’exempció.

Article 6
Deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears fet per
determinats colAlectius 

1. L’epígraf i el primer paràgraf del punt 1 de l’article 5 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives, queden modificats de la manera
següent:

«Article 5
Deducció autonòmica per l’arrendament de l’habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears fet per joves,
discapacitats o famílies nombroses

1. Els contribuents menors de 36 anys, els discapacitats amb
un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% i el pare
o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a
la pàtria potestat i que integrin una família nombrosa poden
deduir, de la quota íntegra autonòmica, el 15% de les quotes
satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de 300,00
euros anuals, sempre que es compleixin els requisits
següents:»

2. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat e) del punt 1 de
l’article 5 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, amb la redacció següent:

«No obstant això, en el cas de famílies nombroses, els límits
quantitatius a què es refereix el paràgraf anterior seran de
24.000,00 euros per al cas de tributació individual i de
36.000,00 euros per al cas de tributació conjunta.»

Article 7
Deducció autonòmica per l’adquisició o la rehabilitació de
l’habitatge habitual en el territori de les Illes Balears feta
per joves amb residència a les Illes Balears

El punt 2 de l’article 4 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i economicoadministratives, queda
modificat de la manera següent:

«2. La base màxima d’aquesta deducció estarà constituïda
per l’import resultant de minorar la quantitat d’11.000,00
euros en aquella quantitat que constitueixi per al contribuent
la base de la deducció per inversió en habitatge habitual en
la normativa estatal de l’impost. Així mateix, la base de la
deducció autonòmica estarà constituïda per les quantitats
satisfetes per l’adquisició o la rehabilitació de l’habitatge,
incloses les despeses d’adquisició que hagin anat a càrrec
del contribuent i, en cas de finançament aliè, l’amortització,
els interessos i les altres despeses que se’n derivin.»

Article 8
Deducció autonòmica per l’adopció de fills

El punt 1 de l’article 7 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i economicoadministratives, queda
modificat de la manera següent:

«1. Per l’adopció nacional o internacional de fills que
tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendents, feta
conforme a les lleis i als convenis internacionals vigents, els
contribuents residents en el territori de les Illes Balears
poden deduir-se 600,00 euros per cada fill adoptat durant el
període impositiu, sempre que hagin conviscut amb el
contribuent ininterrompudament d’ençà de l’adopció fins al
final del període impositiu. La deducció s’aplicarà al període
impositiu corresponent en el moment en què es produeixi la
inscripció de l’adopció al Registre Civil.»

Article 9
Deducció autonòmica per despeses d’adquisició de llibres
de text

1. El punt 1 de l’article 2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i economicoadministratives, queda
modificat de la manera següent:

«1. Pel concepte de despeses en llibres de text editats per al
desenvolupament i l’aplicació dels currículums
corresponents al segon cicle d’educació infantil, a
l’educació primària, a l’educació secundària obligatòria, al
batxillerat i als cicles formatius de formació professional
específica, es deduirà de la quota íntegra autonòmica de
l’impost el cent per cent dels imports destinats a aqueixes
despeses per cada fill que cursi aquests estudis, amb els
límits següents:

a) En declaracions conjuntes, els contribuents per als quals
la quantitat que resulti de la suma de la base imposable
general i de la base imposable de l’estalvi, menys el mínim
del contribuent i el mínim per descendents, sigui:

a.1) De fins a 10.000,00 euros: 200,00 euros per fill.
a.2) Entre 10.000,01 i 20.000,00 euros: 100,00 euros per
fill.
a.3) Entre 20.000,01 i 25.000,00 euros: 75,00 euros per
fill.

b) En declaracions individuals, els contribuents per als quals
la quantitat que resulti de la suma de la base imposable
general i de la base imposable de l’estalvi, menys el mínim
del contribuent i el mínim per descendents, sigui:

b.1) De fins a 6.500,00 euros: 100,00 euros per fill.
b.2) Entre 6.500,01 i 10.000,00 euros: 75,00 euros per
fill.
b.3) Entre 10.000,01 i 12.500,00 euros: 50,00 euros per
fill.»

2. El punt 3 de l’article 2 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i economicoadministratives, queda
modificat de la manera següent:

«3. En tot cas, l’aplicació d’aquesta deducció exigirà que la
quantitat que resulti de la suma de la base imposable general
i de la base imposable de l’estalvi, menys el mínim del
contribuent i el mínim per descendents, no superi l’import
de 25.000,00 euros en tributació conjunta i de 12.500,00



2268 BOPIB núm. 73 - 27 de febrer de 2009

euros en tributació individual, i també la justificació
documental adequada en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.»

Article 10
Deducció autonòmica per al foment de l’autoocupació

1. S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de
250,00 euros per cada contribuent que sigui home d’edat
inferior a 36 anys, i de 300,00 euros per cada contribuent que
sigui dona amb independència de l’edat que tengui, residents en
el territori de les Illes Balears, que verifiquin els requisits
següents a la data de meritació de l’impost:

a) Estar en situació d’alta, com a persona física o com a
partícip en una entitat en règim d’atribució de rendes, en el Cens
d’empresaris, professionals i retenidors a què es refereix
l’article 3 del Reglament general de gestió i inspecció aprovat
pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, sempre que l’alta
s’hagi formalitzat per primera vegada en el mateix període
impositiu.

b) Desenvolupar l’activitat econòmica principal en el
territori de les Illes Balears i mantenir aquesta activitat durant,
almenys, tot l’any natural següent al tancament del període
impositiu en què s’hagi aplicat la deducció, amb els mateixos
requisits a què es refereixen els apartats c) i d) següents.

c) Exercir l’activitat econòmica de forma personal, habitual
i directa, la qual ha de constituir la principal font de renda del
contribuent a partir de la data de l’alta en el Cens i fins al
tancament del període impositiu, en els mateixos termes que
s’estableixen en l’article 3 del Reial Decret 1704/1999, de 5 de
novembre, pel qual es determinen els requisits i les condicions
de les activitats empresarials i professionals i de les
participacions en entitats per a l’aplicació de les exempcions
corresponents en l’impost sobre el patrimoni.

d) Obtenir rendes en concepte d’activitats econòmiques
subjectes a l’impost sobre la renda de les persones físiques en
el període impositiu, sempre que el rendiment íntegre sigui
inferior a 100.000,00 euros.

2. En el cas que no es compleixi el requisit de permanència de
l’activitat econòmica a què es refereix l’apartat b) del punt
anterior s’ha de pagar la part de l’impost que s’hagi deixat
d’ingressar com a conseqüència de la deducció practicada.

A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment, i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.

Article 11
Deducció autonòmica per als contribuents residents a les
Illes Balears d’edat igual o superior als 65 anys

L’article 3 de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives, queda modificat de la
manera següent:

«Article 3
Deducció autonòmica per als contribuents residents a les
Illes Balears d’edat igual o superior als 65 anys

1. Per cada contribuent resident en el territori de les Illes
Balears d’edat igual o superior als 65 anys s’estableix una
deducció en la quota íntegra autonòmica de 50,00 euros.

2. Tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents per als
quals la quantitat que resulti de la suma de la base imposable
general i de la base imposable de l’estalvi, menys el mínim
del contribuent i el mínim per descendents, no superi
l’import de 12.500,00 euros, en el cas de tributació
individual, i de 25.000,00 euros en el cas de tributació
conjunta.»

Capítol III
Impost sobre successions i donacions

Article 12
Reduccions per l’adquisició de béns i drets afectes a
activitats econòmiques o per l’adquisició de participacions
socials en entitats, quan es mantenguin els llocs de treball

1. En els casos en què en una adquisició lucrativa entre vius a
favor del cònjuge o dels descendents s’inclogui el valor d’una
empresa individual o d’un negoci professional als quals sigui
aplicable l’exempció regulada a l’apartat 8 de l’article 4 de la
Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, per
obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable una
reducció del 99% del valor esmentat, sempre que el donatari
mantengui els llocs de treball de l’empresa o el negoci rebut
durant el termini que estableix l’article 24 de la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, i es compleixin tots els requisits continguts en aquest
darrer precepte legal.

2. Així mateix, en els casos en què en una adquisició lucrativa
entre vius a favor del cònjuge o dels descendents s’inclogui el
valor de participacions en entitats a les quals sigui aplicable
l’exempció regulada a l’apartat 8 de l’article 4 de la Llei
19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, per
obtenir la base liquidable s’ha d’aplicar en la imposable una
reducció del 99% del valor esmentat, sempre que el donatari
mantengui els llocs de treball de l’entitat durant el termini a què
es refereix l’apartat anterior i es compleixin tots els requisits
continguts a l’article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre,
de reforma de l’impost sobre successions i donacions, abans
esmentat.

3. A aquests efectes, es considerarà que es mantenen els llocs de
treball quan es mantengui la plantilla mitjana total de l’empresa,
el negoci o l’entitat, calculada en la forma prevista a l’article
109 del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

4. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment dels
llocs de treball abans esmentat, s’ha de pagar la part de l’impost
que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció
practicada.

A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.  
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5. Les reduccions regulades en aquest article són incompatibles
amb les reduccions que preveuen els articles 22 i 23 de la Llei
22/2006, de 19 de desembre, de reforma de l’impost sobre
successions i donacions.

Article 13
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a
altres descendents per constituir o adquirir una empresa
individual o un negoci professional o per adquirir
participacions en entitats, quan es creïn nous llocs de
treball

1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres
descendents per constituir o adquirir una empresa individual o
un negoci professional o per adquirir participacions en entitats
s’ha d’aplicar una reducció del 99%, sempre que es compleixin
els requisits que es contenen a l’article 30 de la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, llevat de l’import net de la xifra de negocis a què es
refereix l’apartat f) del punt 1 de l’article esmentat, el qual no
pot superar els límits següents:

a) 6 milions d’euros en el cas d’adquisició d’empresa
individual.

b) 2 milions d’euros en el cas d’adquisició de negoci
professional.

2. Durant els 12 mesos següents a la constitució o l’adquisició
de l’empresa o el negoci o a l’adquisició de les participacions en
l’entitat, la plantilla mitjana total de l’empresa, el negoci o
l’entitat s’ha d’incrementar respecte de la plantilla mitjana dels
12 mesos anteriors, i aquest increment s’ha de mantenir durant
el termini que estableix l’article 24 de la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions.

3. A l’efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu
increment, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 109
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

4. En el cas que no es compleixi el requisit d’increment dels
llocs de treball abans esmentat, s’ha de pagar la part de l’impost
que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència de la reducció
practicada.   

A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.   

5. La reducció regulada en aquest article és incompatible amb
la reducció que preveu l’article 30 de la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions.

Article 14
Deducció autonòmica en les adquisicions lucratives entre
vius per subjectes inclosos en els grups I i II 

El punt 2 de l’article 35 de la Llei 22/2006, de 19 de
desembre, de reforma de l’impost sobre successions i
donacions, queda modificat de la manera següent:

«2. Quan el resultat de multiplicar la base liquidable per T
sigui superior a l’import de la quota líquida, la quantia de la
deducció serà igual a zero.»

Capítol IV
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats
  
Article 15
Tipus reduït aplicable a les concessions administratives
generadores de nous llocs de treball

1. El tipus de gravamen aplicable a les concessions
administratives i als actes i negocis jurídics anàlegs a les
concessions a què es refereixen els punts 1 i 2 de l’article 13 del
text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, és del 2%, sempre
que es verifiquin els requisits següents:

a) L’import net de la xifra de negocis de l’últim exercici
tancat no pot superar els 6 milions d’euros.

b) Durant els 12 mesos següents a la constitució de la
concessió administrativa o de l’acte o el negoci anàleg, la
plantilla mitjana total de l’empresa s’ha d’incrementar respecte
de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i aquest
increment s’ha de mantenir al llarg de tot el termini de la
concessió. 

A l’efecte de calcular la plantilla mitjana total i el seu
increment, s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 109
del text refós de la Llei de l’impost sobre societats, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

2. En el cas que no es compleixi el requisit d’increment dels
llocs de treball abans esmentat, s’ha de pagar la part de l’impost
que s’hagi deixat d’ingressar com a conseqüència d’haver
aplicat el tipus reduït en lloc del tipus general del 4%.

A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.   

Article 16
Tipus reduït aplicable a la transmissió d’immobles inclosos
en la transmissió de la totalitat del patrimoni empresarial
en empreses individuals o negocis professionals

1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses
de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del
patrimoni empresarial o professional a què es refereixen l’article
7.5 del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, i l’article 7.1.a) de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor
afegit, és del 6%, sempre que hi concorrin les circumstàncies
següents:
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a) Que, abans de la transmissió, el transmitent exercís
l’activitat empresarial o professional en el territori de les Illes
Balears d’una manera habitual, personal i directa. 

b) Que la transmissió de l’empresa o el negoci es produeixi
entre l’ocupador, d’una banda, i un treballador, el cònjuge o
altres familiars fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat,
d’una altra. 

c) Que l’adquirent mantengui l’exercici de l’activitat
empresarial o professional dins el territori de les Illes Balears,
d’una forma habitual, personal i directa, durant un període
mínim de cinc anys. 

2. En el cas que no es compleixi el requisit de manteniment de
l’activitat empresarial o professional abans esmentat, s’ha de
pagar la part de l’impost que s’hagi deixat d’ingressar com a
conseqüència d’haver aplicat el tipus reduït en lloc del tipus
general del 7%.   

A aquests efectes, l’obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d’un mes a
comptar des de la data en què es produeixi l’incompliment i ha
d’ingressar, juntament amb la quota que en resulti, els interessos
de demora corresponents.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen i normes que es declaren vigents

1. Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin a les disposicions contingudes en aquesta llei.

2. En tot cas, es declaren expressament en vigor les normes
contingudes en el capítol I del títol I de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

Disposició final única
Entrada en vigor

1. Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. D’acord amb això, totes les mesures tributàries contingudes
en aquesta llei desplegaran efectes a partir que hagi entrat en
vigor, amb inclusió de les normes relatives a l’impost sobre la
renda de les persones físiques.

A la seu del Parlament, a 24 de febrer de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de febrer de 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 3144/09, relativa a actuacions davant la greu
situació econòmica i laboral que pateix la nostra comunitat
autònoma, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears veu amb preocupació la

destrucció d’ocupació a les Balears, on s’ha doblat pràcticament
la taxa d’atur en un any, i anima als poders públics a fer tot el
que estigui en la seva mà per evitar la destrucció de l’ocupació.

2. El Parlament manifesta la seva preocupació pels termes
en què es desenvolupa la negociació del finançament i considera
rebutjable qualsevol acord que no es correspongui amb les
veritables necessitats dels serveis bàsics que es presten als
ciutadans que viuen a les Illes Balears, que mereixen que el seu
finançament s’ajusti a la mitjana de la resta de l’Estat espanyol
des de la solidaritat i en el marc d’una negociació multi lateral,
en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera."

A la seu del Parlament, 24 de febrer de 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 17

de febrer de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 787/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el lliurament de documentació solAlicitada pel Grup
Parlamentari Popular.

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

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles Srs. José María
Rodríguez i Barberá i Albert Moragues i Gomila.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de febrer de 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

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3286/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rescissió del conveni amb la
Universitat de Barcelona per part de l'Ajuntament de Maó en
relació amb l'Albufera des Grau. (BOPIB 71 de 13 de febrer de
2009).

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 25 de febrer de 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 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3279/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Carta
dels drets socials. (BOPIB 71 de 13 de febrer de 2009).

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

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3280/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a apagada analògica. (BOPIB
71 de 13 de febrer de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3282/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució de la primera
hipoteca. (BOPIB 71 de 13 de febrer de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3283/09, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a sistema arbitral de consum.
(BOPIB 71 de 13 de febrer de 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 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3284/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la presentació
d'expedients d'ocupació (ERO). (BOPIB 71 de 13 de febrer de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 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 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3285/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament als ajuntaments de la
quantia assignada en el marc del Pla de reactivació de
l'ocupació. (BOPIB 71 de 13 de febrer de 2009).
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La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3288/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adequació de les partides
pressupostàries al principi d'estalvi. (BOPIB 71 de 13 de febrer
de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3289/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportacions dels ajuntaments i
dels consells insulars al Decret llei 1/2009, de 30 de gener.
(BOPIB 71 de 13 de febrer de 2009).

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

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3287/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avantatges del Decret llei de turisme per al
sector agrari. (BOPIB 71 de 13 de febrer de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3290/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aprovació del Decret llei 1/2009
i canvi de model territorial. (BOPIB 71 de 13 de febrer de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

de febrer de 2009, rebutjà els Punts 1, 2, 3 i 5 de la Moció RGE
núm. 3144/06, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions davant la greu situació econòmica i laboral que
pateix la nostra comunitat autònoma. (BOPIB núm. 71, de 13 de
febrer de 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 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer del 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
13382/08, relativa a Pla pilot integral de normalització
lingüística per a l'illa d'Eivissa, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears acorda:

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

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

A la seu del Parlament, 17 de febrer del 2009.
El secretari accidental:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer del 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
3751/08, relativa a solAlicitud al Consell Superior d'Esports de
la subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes de Balears a la península i a les Illes
Canàries per participar en competicions esportives estatals, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a solAlicitar al Consell Superior d’Esports la
subvenció del cent per cent del cost dels desplaçaments dels
equips i dels esportistes balears a la Península i a les Illes
Canàries quan participin en competicions esportives oficials no
professionals d’àmbit estatal.

2. El Parlament de les Illes Balears acorda que el Govern de
les Illes Balears, per fer efectiu el pagament del cost dels
desplaçaments esmentats, emprarà el mateix sistema que ara
utilitza per bonificar els desplaçaments interinsulars, és a dir,
convenis entre la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern de
les Illes Balears i les federacions esportives de les Illes Balears
amb la colAlaboració de l’Agrupació Empresarial de les

Agències de Viatges de Balears (AVIBA), ja que aquest sistema
garanteix que tots els esportives es beneficiïn de l’ajuda i el
control efectiu del pagament dels desplaçaments."

A la seu del Parlament, 17 de febrer del 2009.
El secretari accidental:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 11703/08,
relativa a ampliació del servei d'UVI mòbils a l'illa d'Eivissa,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum a garantir que el 061 de l'illa d'Eivissa disposi
de dues UVI mòbils durant 24 hores tot l'any a partir del 2010."

A la seu del Parlament, 19 de febrer del 2009.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer del 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 9493/08,
relativa a mesures envers l'entrada de serps a les Illes Balears,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a elaborar un protocol que prevegi mesures
efectives per prevenir l'entrada a serps a les Illes Balears,
establint protocols als ports insulars per tal d'inspeccionar els
arbres provinents de la Unió Europea i, en especial, de la
Península Ibèrica, incloent la verificació de les certificacions
oportunes que acreditin que els arbres han estat examinats i
desinfectats al punt d'origen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a disposar la dotació dels mitjans materials i
personals necessaris per fer efectiu el protocol d'actuació
referenciat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme una campanya d'informació a la
ciutadania, especialment a Eivissa i Formentera, respecte de les
mesures que han d'adoptar en el cas de trobar algun d'aquests
animals."
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A la seu del Parlament, 18 de febrer del 2009.
La secretària:
Aina Crespí i Prunés.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 3910/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abalisament de platges. (BOPIB núm. 40, de 9 de maig de
2008).

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

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 4889/08, 4890/08 i
4891/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a llei del paisatge. (BOPIB
núm. 45, de 13 de juny de 2008).

Les 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 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 5254/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recollida selectiva a Menorca (I). (BOPIB núm. 46, de 20 de
juny de 2008).

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

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 5255/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa
de deixalleries a Menorca. (BOPIB núm. 46, de 20 de juny de
2008).

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

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 5256/08, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residus
perillosos a Menorca (I). (BOPIB núm. 46, de 20 de juny de
2008).

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

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 8512/08 i 8513/08, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a dàrsena esportiva de Cala'n
Busquets. (BOPIB núm. 54, de 3 d'octubre de 2008).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1187/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
competència per concertar places de recursos per a persones
majors. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1188/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
concertades a residències de concessió pública. (BOPIB núm.
69, de 30 de gener de 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1189/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost per
a l'administració pública de la residència del carrer Oms.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1190/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
actual per a l'administració pública de la residència del carrer
Oms. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1191/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recuperació de gestió de residències cedides en concessió
pública. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 19 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1192/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sistema
per a la gestió de nous recursos públics. (BOPIB núm. 69,
de320 de gener de 2008).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1133/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a unitat de fibromiàlgia i síndrome de la fatiga
crònica. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

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

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Antoni Bennàssar Moyà, director de

l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2009, tengué lloc la
compareixença del Sr. Antoni Bennàssar Moyà, director de
l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, per a l'elaboració de
l'informe sobre "Els drets dels menors davant les noves
tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i
propostes de futur".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Ordenació Territorial RGE núm.
5258/08.

 A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 18 de febrer de 2009, quedà
ajornada a petició del Govern, la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Antònia gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla energètic a Menorca
(BOPIB núm. 46, de 20 de juny de 2008).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3880/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 787/09, relativa a
política del Govern en relació amb el lliurament de
documentació solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular.
(Mesa de 25 de febrer de 2009).

Palma, a 25 de febrer de 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. 787/09,
relativa a política del Govern en relació amb el lliurament de
documentació solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, la
moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a complir amb celeritat i en la seva
integritat allò que estableix el Reglament d’aquesta cambra en
relació amb les iniciatives que els grups parlamentaris realitzen
per al control de l’executiu.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a respondre amb la major diligència les preguntes
i solAlicituds de documentació formulades pels grups
parlamentaris d’aquesta cambra el termini de resposta de les
quals hagi vençut, d’acord amb el que estableix el Reglament
del Parlament. Així mateix, el Parlament de les Illes Balears
solAlicita que s’adoptin per part de l’executiu les mesures
necessàries perquè aquestes situacions no es tornin a repetir.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en les respostes que es donin a les iniciatives
parlamentàries no s’utilitzin subterfugis que desvirtuen l’esperit
que les normes jurídiques i posteriors resolucions judicials
estableixen per al control de l’executiu per part del legislatiu.



BOPIB núm. 73 - 27 de febrer de 2009 2277

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, quan de manera efectiva el volum de
documentació aconselli el desplaçament del diputat interessat a
la dependència on es trobi la documentació solAlicitada,
mitjançant la conselleria competent en les relacions amb el
Parlament es coordinin amb el diputat els mitjans que es posin
al seu abast per al desplaçament fins a la dependència on s’ubica
la documentació i l’accés a aquesta.

5. El Parlament de les Illes Balears valora positivament el
volum i contingut de les preguntes i solAlicituds de
documentació que els grups parlamentaris realitzen durant
l’actual legislatura i reconeix així mateix l’enfortiment i la
vigorització de l’activitat parlamentària. Així mateix el
Parlament de les Illes Balears valora molt positivament la tasca
inherent a aquesta labor parlamentària que duen a terme els
funcionaris d’aquesta institució per tal de donar suport a aquesta
tasca.

6. El Parlament de les Illes Balears rebutja l’afirmació feta
pel conseller de Presidència durant el debat de la interpelAlació
en la qual deia que quan el Govern no dóna cap resposta a una
pregunta parlamentària no conculca cap dret, afirmació que
contradiu el que estableix l’article 23.2 de la Constitució i la
doctrina desenvolupada posteriorment mitjançant diverses
sentències en les quals estableix que la manca total de resposta
per part del Govern representaria una conculcació de la facultat
de recaptar informació, lesiva del dret fonamental emparat a
l’article 23.2 de la Constitució Espanyola.

7. El Parlament de les Illes Balears, atesa la denegació
d’accés a la documentació solAlicitada per un diputat del Grup
Parlamentari Popular, acorda la creació d’una comissió no
permanent d’investigació per tal d’esbrinar el procediment
seguit per a l’adjudicació de l’expedient de contractació GPNSE
33/2008 00003254 de l’organisme GESMA.

Palma, a 20 de febrer de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
María Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3765/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures al municipi de Manacor. (Mesa de 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 3766/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment
d'alumnes estrangers a les diferents escoles. (Mesa de 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 3767/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost
2009 per al manteniment d'escoles de música. (Mesa de 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 3768/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subvencions per promoure la nostra llengua i cultura. (Mesa
de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3769/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment de les escoletes de 0-3 anys. (Mesa de 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 3770/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova escola
de Son Macià. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3771/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en relació amb la dependència. (Mesa de 25 de febrer de
2009).

RGE núm. 3772/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestacions
en relació amb la dependència. (Mesa de 25 de febrer de
2009).

RGE núm. 3773/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment seguit en el PIA. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3774/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a priorització
dels PIA. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3775/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prestacions
sense especificar. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3776/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per evitar greuges comparatius en relació amb diverses
prestacions. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3777/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
dels terminis en relació amb la dependència. (Mesa de 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 3778/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a places
buides a la residència de Manacor. (Mesa de 25 de febrer de
2009).

RGE núm. 3779/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos
per als discapacitats físics. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3780/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
dur a terme accions relacionades amb immigració. (Mesa de
25 de febrer de 2009).
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RGE núm. 3781/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanyes
de conscienciació pel que fa a la immigració i la pobresa.
(Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3782/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions
per aplicar la Llei de dependència. (Mesa de 25 de febrer de
2009).

RGE núm. 3867/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a vacuna del virus del papilAloma humà
(VPH). (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3868/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a vacuna del virus del papilAloma humà
(VPH) (II). (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3869/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a vacuna del virus del papilAloma humà
(VPH) (III). (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3924/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pacients atesos d'ençà de l'entrada en funcionament del
protocol signat en atenció domiciliària. (Mesa de 25 de febrer
de 2009).

RGE núm. 3925/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abocaments a la depuradora d'Alaior. (Mesa de 25 de febrer
de 2009).

RGE núm. 3926/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paràmetres analítics per a la recepció d'aigües residuals de
COINGA. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3927/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
paràmetres de disseny de la nova reforma de la depuradora
d'Alaior. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3928/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
població per a la qual s'ha dissenyat la reforma de la
depuradora d'Alaior. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3929/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema terciari a la depuradora de Son Bou. (Mesa de 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 3930/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
data d'inici del funcionament del sistema terciari a la
depuradora d'Alaior. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3931/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
execució del projecte de tractament primari de les aigües.
(Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3932/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solars cedits per l'Ajuntament d'Eivissa per a la construcció de
centres educatius. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3933/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
solars prevists per cedir durant el 2009 per part de
l'Ajuntament d'Eivissa per a la construcció de centres
educatius. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3934/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adaptació de les guarderies d'Eivissa al Decret. (Mesa de 25
de febrer de 2009).

RGE núm. 3935/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del
centre Joan Crespí. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pla d'actuació per a aquesta legislatura que es té
previst pel que fa a infraestructures al municipi de Manacor?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'han adoptat mesures per tal de fer més equitatiu el
repartiment d'alumnes estrangers a les diferents escoles?
Quines?

Palma, a 11 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin pressupost destina la Conselleria d'Educació l'any 2009
a ajuts a les entitats locals per a la gestió i el manteniment de les
escoles de música que imparteixen estudis reglats?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

L'Ajuntament de Manacor, a través de l'escola de Mallorquí,
promou la nostra cultura i la nostra llengua. Aquest curs són
més de 500 les persones que se'n beneficien. Té pensat crear
alguna línia de subvencions per a aquest tipus de projectes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

La conselleria colAlaborarà amb els ajuntaments en el
manteniment de les places públiques de les escoletes 0-3 anys
amb 4.000 euros per grup anuals. Creu que aquesta aportació és
justa quan el manteniment d'una sola plaça suposa uns 3.900
euros anuals? Pensen augmentar aquesta aportació? Quant?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a quan tenen previst fer la intervenció de reforma o de
nova construcció a l'escola de Pere Garau de Son Macià?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A dia d'avui, quantes solAlicituds de reconeixement del grau
de dependència hi ha enregistrades a les Illes Balears?, quantes
valoracions s'han realitzat?, quants de PIA (Programes
individuals d'atenció) s'han realitzat?

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

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 escrita.

Per què no s'ofereixen com a prestacions: teleassistència,
ajuda a domicili, prestació econòmica vinculada al servei i
prestació econòmica per assistència personal si la llei preveu
que els casos de grau III i de grau II poden ser beneficiaris
d'aquestes prestacions?

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

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 escrita.

Quan es fa el PIA i es demana la conformitat al beneficiari
se li presenta el catàleg de serveis als quals pot optar o només
d'aquells que el Govern està en disposició d'oferir (centre de
duia, prestació econòmica per a familiar cuidador)?

Palma, a 11 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Hi ha persones amb el reconeixement del grau de
dependència (grau III i grau II, nivell 2) que ocupen places de
residència i centres de dia privats que esperen el seu PIA des de
fa sis mesos o més. Per què no es prioritza el seu PIA i se'ls
dóna una prestació econòmica vinculada al servei?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A data d'abril de 2008, 3.780 beneficiaris rebien a les Illes
Balears "Prestació sense especificar". Quantes persones reben
aquesta prestació a dia d'avui?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de fa mesos hi ha beneficiaris que reben oprestació per
familiar cuidador o prestació sense especificar que, a més,
ocupen places a centres de dia municipals (servei públic) amb
el greuge comparatiu que això suposa per a la resta d'usuaris
d'aquest servei. Pensen prendre alguna mesura?

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

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

Atès l'incompliment dels terminis marcats per la Resolució
de la consellera de 8 de novembre de 2007 (BOIB 15-11-09),
segons la qual la resolució del grau de dependència s'ha de fer
en un termini màxim de tres mesos des de la solAlicitud, i en
alguns casos passen fins a sis mesos i que tampoc no es
respecten els terminis per als PIA ja que des que es fa la
resolució amb el reconeixement de grau, el decret marca un
termini de tres mesos i en molts de casos se superen els sis
mesos, es té previst prendre alguna mesura per millorar aquesta
situació?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la residència de Manacor fa mesos que hi ha places
concertades que estan buides mentre que hi ha persones amb el
grau de dependència III i II que ocupen una plaça privada i que
no tenen recursos per continuar fent front a aquesta despesa. A
què es deu aquesta situació?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Amb quins recursos es compta per als discapacitats físics
que tenen reconegut el grau de dependència? Tenen prevista la
construcció d'algun centre de dia per a aquest perfil?

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

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

Quin pressupost destina la conselleria a ajuts per a entitats
locals per dur a terme accions relacionades amb la immigració?
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Palma, a 11 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin pressupost destina la conselleria a campanyes de
conscienciació vers la immigració? I a les campanyes de
conscienciació de la pobresa al món?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és l'aportació de la comunitat autònoma per a
l'aplicació de la Llei de dependència durant l'any 2009? I de
l'Administració General de l'Estat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita adreçada a la
Conselleria de Salut i Consum.

Quins han estat els motius de la retirada de 390 dosis de la
vacuna contra el virus del papilAloma humà (VPH) ordenada pel
Ministeri de Sanitat?

Palma, a 19 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita adreçada a la
Conselleria de Salut i Consum.

Quin seguiment fa la conselleria de totes les nines vacunades
contra el virus del papilAloma humà (VPH) a les Illes Balears?

Palma, a 19 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita adreçada a la
Conselleria de Salut i Consum.

Quina valoració fas la conselleria de la solAlicitud de
moratòria de la vacuna contra el virus del papilAloma humà
(VPH) que han cursat una sèrie de científics, epidemiòlegs i
entitats sanitàries?

Palma, a 19 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants pacients han estat atesos d'ençà que es posa`en
funcionament el protocol de cooperació entre la gerència
d'Atenció Primària en atenció a domicili juntament amb l'ESAD
per a l'atenció dels pacients de Son Llàtzer que s'esmenta a la
resposta a la pregunta escrita RGE núm. 12807/08?

Palma, a 18 de febrer de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els paràmetres analítics d'abocaments que es
pretenen enviar a la depuradora d'Alaior, ubicada a la carretera
de Son Bou, procedents de la fàbrica Coinga?



2282 BOPIB núm. 73 - 27 de febrer de 2009

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins paràmetres han servit per autoritzar la recepció de
l'aigua residual de COINGA a la depuradora d'Alaior, ubicada
a la carretera de Son Bou?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els paràmetres de disseny de la nova reforma de
la depuradora d'Alaior, ubicada a la carretera de Son Bou?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per a quina població està dissenyada la reforma que es du a
terme a la depuradora d'Alaior, ubicada a Son Bou?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha instalAlat el sistema terciari a la depuradora d'Alaior,
ubicada a Son Bou?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Des de quina data, si és que s'ha instalAlat el sistema terciari,
ha entrar en funcionament aquest sistema a la depuradora
d'Alaior, ubicada a la carretera de Son Bou?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Li consta a la Direcció General de Recursos Hídrics si
COINGA ha executat el projecte de tractament primari de les
aigües d'abocament a la xarxa?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quants solars ha cedit l'Ajuntament d'Eivissa durant l'any
2008 per a la construcció de centres educatius?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants solars té previst cedir, durant el 2009, l'Ajuntament
d'Eivissa per a la construcció de centres educatius?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes guarderies de l'illa d'Eivissa podran adaptar-se al
Decret sobre guarderies?

Palma, a 17 de febrer de 2009.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació actual del centre sociosanitari Joan
Crespí?

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

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 4083/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a serveis informatius de RTVIB. (Mesa
de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4084/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decisió presa
en relació amb les restes del vaixell Don Pedro. (Mesa de 25
de febrer de 2009).

RGE núm. 4085/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació del Consell de les arts i la cultura. (Mesa de
25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4086/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes
reivindicatius per part d'una associació agrària. (Mesa de 25
de febrer de 2009).

RGE núm. 4087/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'ocupació de les Illes Balears. (Mesa de 25 de febrer de
2009).

RGE núm. 4088/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats de la mesa de seguiment de la crisi econòmica. (Mesa
de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4089/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inauguració del segon cinturó. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4090/09, 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 25 de
febrer de 2009).

RGE núm. 4091/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a renda
bàsica d'emancipació. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4092/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a bitllets de metro. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4093/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a campanya per a la renovació d'electrodomèstics.
(Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 4094/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de
l'adquisició de la finca Planícia. (Mesa de 25 de febrer de
2009).

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller de Presidència del
funcionament dels serveis informatius de l'ens públic de
RTVIB?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està d'acord el Govern de les Illes Balears amb la decisió
presa d'abandonar el vaixell Don pedro en el fons marí?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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.

En quina situació es troba la creació del Consell de les arts
i la cultura?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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 Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears dels darrers
actes reivindicatius duts a terme per una de les associacions
agràries més importants de les Illes Balears?

Palma, a 25 de febrer de 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan disposarem en aquesta comunitat de Pla d'ocupació?

Palma, a 24 de febrer de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quins són els resultats de les reunions de la mesa de
seguiment de la crisi econòmica a les Illes Balears?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Creu el Molt Hble. Sr. President del Govern que quan
inauguri l'Hospital de Son Espases podrà inaugurar també el
segon cinturó de Palma?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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 25 de febrer de 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

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.

Quantes solAlicituds de renda bàsica d'emancipació s'han
tramitat fins ara?
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Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com pensa la Conselleria de Mobilitat millorar la
problemàtica de la compra de bitllets del metro de Palma?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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 valoració fa la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia dels resultats de la campanya per a la renovació
d'electrodomèstics vells per aparells de classe energètica "A"?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears sobre l'adquisició de la finca
Planícia situada al terme municipal de Banyalbufar?

Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3764/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears
per palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals,

amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25
de febrer de 2009).

RGE núm. 3864/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a jurisdicció universal, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de febrer de 2009).

RGE núm. 3866/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a retorn a l'ús civil de les
bases de Pollença i Alcúdia, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25
de febrer de 2009).

Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Les adversitats climatològiques que han patit les Illes
Balears durant l’any 2008 passat, han fet malbé tot un seguit de
cultius dels quals depenien gran part dels productors tant
agrícoles com ramaders de la nostra comunitat.

A les Pitiüses les pluges de maig afectaren els cultius de
patata, d’hortalissa i de fruiters entre d’altres. A Mallorca, les
pluges han fet malbé prop d’un 40% de la producció de patata
del segon esplet, el que suposa unes 2.000 tones de patates que
per diversos motius (menys producció, podridures, minves per
qualitat, etc.) s’han perdut. Tot això encara resulta més dramàtic
si es té en compte que les sembres destinades a patates per
exportació, prevista entre els mesos de febrer i maig del 2009,
s’han endarrerit molt a causa de les pluges continuades, la qual
cosa farà que s’arribi tard als mercats europeus i per tant
ocasionarà pèrdues d’ingressos molt importants. A més a més,
hi ha hagut una part de les sembres que s’ha podrit i una altra
part de les terres que ni tan sols s’ha pogut sembrar.

A la Serra de Tramuntana, amb precipitacions properes als
250 litres per metre quadrat, s’han fet malbé diversos cultius de
fruita especialment a Sóller. Per altra banda diverses
explotacions ovines no han pogut treure el seu ramat a causa
que les pastures han estat impracticables durant molts de dies
entre els mesos de novembre i desembre del 2008 i el gener del
2009 completament anegades.

Per altra banda, els cereals i el farratge han patit de valent,
hi ha hagut prop d’un 40% de la superfície que no s’ha pogut
sembrar a causa que les terres estan inundades i la resta de
superfície que està sembrada ha patit pèrdues a causa de la mala
nascència per inundació, en aquest cas les pèrdues s’aproximen
també al 30%. Aquesta situació també es fa extensiva al sector
de la fruita i les hortalisses.



2286 BOPIB núm. 73 - 27 de febrer de 2009

Molts d’aquests danys no estan coberts per les assegurances
agràries.

Igualment, els forts vents produïts en el mes de gener del
2009 han incrementat els danys en el sector agrari i ramader, i
s’han produït danys a més en els cultius i en les infraestructures
com ara hivernacles, etc.

Diverses associacions agràries han solAlicitat que, davant
aquesta situació, la Conselleria d’Agricultura i Pesca es faci
càrrec de part de les pèrdues que han ocasionat aquestes
tempestes.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura i Pesca perquè en el termini més breu possible es
faci càrrec de les pèrdues que han ocasionat, tant al sector agrari
com al ramader de les Illes Balears, les tempestes que afectaren
les Illes Balears el passat any 2008 i el gener del 2009 i
estableixi ajudes directes als agricultors i ramaders afectats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a establir bonificacions fiscals als sectors agraris i ramaders
afectats per les adversitats climatològiques produïdes durant
l’any 2008 i principis del 2009.

Palma, a 13 de febrer de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals.

L’existència de tribunals internacionals dedicats a perseguir
delictes com els de genocidi, crims de guerra o crims contra la
humanitat és una indubtable passa endavant en la lluita de la
comunitat internacional contra la impunitat. Els tribunals de
Nuremberg i de Tòquio, creats per jutjar els crims comesos
durant la Segona Guerra Mundial, en constitueixen els
principals precedents. De manera més recent, s’han creat
tribunals internacionals ad hoc per a crims comesos a l’ex-
Iugoslàvia i a Rwanda entre d’altres. El Tribunal Penal
Internacional, creat per l’Estatut de Roma adoptat el 1998 i que
va començar a funcionar el 2002, ha significat una gran passa
endavant per a la justícia universal.

L’aplicació de la jurisdicció universal per part de tribunals
d’alguns països també és un avanç rellevant i resulta
especialment adequada per als casos que impliquen estats que
no són part de l’Estatut de Roma. Espanya és un dels països del
món en què crims de genocidi, de guerra o contra la humanitat
poden ser perseguits sigui quin sigui el país del món en què
hagin estat comesos i sigui quina sigui la nacionalitat de les
víctimes i dels agressors. La jurisdicció universal té un caràcter
complementari, en el sentit que opera quan no ho fan els
tribunals del propi país o els internacionals. Ha estat en virtut de
l’aplicació d’aquest principi que va ser possible l’ordre de
detenció contra el general Pinochet considerada un punt
d’inflexió en la persecució de les grans violacions dels drets
humans. Amb posterioritat, a l’Audiència Nacional s’han obert
causes referides a crims comesos a Tibet, Guatemala, El
Salvador, l’antic Sàhara espanyol i Rwanda. 

El passat mes de gener, un magistrat de l’Audiència
Nacional admetia a tràmit una querella contra un antic ministre
de Defensa i sis militars d’Israel per una acció de guerra a la
franja de Gaza l’any 2002 en què varen morir catorze civils
(Israel no és part de l’Estatut de Roma); però poc després de
l’acte del magistrat Fernando Andreu, el Govern espanyol
planteja canviar la legislació per limitar l’aplicació de la justícia
universal només a aquells casos en què existeixi una “connexió
espanyola”, en contra de l’actual argumentació del Tribunal
Constitucional. En cas de fer-se efectiu, aquest canvi
constituiria un greu retrocés per a la justícia universal i per a la
lluita contra la impunitat. 

Per tot, això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta a la comissió el següent

Acord

El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari a
qualsevol modificació de la legislació de l’Estat que tendeixi a
la limitació de la jurisdicció universal per a la persecució de
crims de genocidi, de guerra i contra la humanitat.

Palma, a 19 de febrer de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals.

El Ministeri de Defensa porta a terme des de fa anys una
política de desafecció de terrenys i equipaments que han deixat
de tenir rellevància des del punt de vista de la defensa. Aquesta
política permet la recuperació d’espais que, en funció de les
seves característiques, poden ser utilitzats per a diferents usos:
habitatge, equipaments socials, educació ambiental, etc.
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Als pobles de Pollença i Alcúdia existeix des de fa anys una
reivindicació ciutadana de recuperació per a l’ús civil de les
bases militars dels municipis respectius. Es tracta de
reivindicacions plenament compartides per la ciutadania i que
tenen el suport d’acords municipals dels dos consistoris.

El manteniment de l’ús militar exclusiu d’aquestes bases no
té sentit amb els plantejaments actuals de la defensa. Els seus
usos, bàsicament recreatius per al personal militar, no
justifiquen que la població civil no pugui gaudir d’aquests
espais. En el cas de la base militar, hi ha a més un ús com a base
d’hidroavions contra incendis que es podria reubicar i que en tot
cas no és de naturalesa militar. 

En el cas de les instalAlacions del municipi d’Alcúdia es
tracta d’uns terrenys de gran valor ambiental al Cap des Pinar,
de propietat municipal i en cessió d’ús a Defensa, que han de
poder ser gaudits pels ciutadans d’Alcúdia garantint al mateix
temps la seva preservació.

El Congrés dels Diputats el passat mes de març del 2007 va
adoptar un acord a favor del retorn dels terrenys i les
instalAlacions esmentades per a ús i gaudi de la població civil.
L’acord incloïa la proposta de la creació d’una comissió mixta
per a l’estudi de l’ús civil de les bases, una comissió que no ha
estat creada.

El passat mes d’octubre un alt càrrec del Ministeri de
Defensa va anunciar davant el conseller d’Interior del Consell
de Mallorca la disponibilitat del ministeri d’estudiar les
fórmules per fer compatibles l’ús militar i el servei d’aquests
espais.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds proposa els següents 

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a fer compatibles els usos civils i militars dels terrenys i
instalAlacions militars als municipis de Pollença (Base del Port
de Pollença) i d’Alcúdia (Cap des Pinar), com a primera passa
per a la plena reincorporació a l’ús per a la població civil. 

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a crear una comissió mixta amb el Govern de les Illes Balears
i els ajuntaments de Pollença i d’Alcúdia per estudiar les
possibilitats de donar ús civil a les zones de les bases militars
d’aquests dos municipis que actualment no tenen funcionalitat
per a la defensa.

Palma, a 16 de febrer de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4993/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a inversions per
l'Estatut d'Autonomia a Formentera (III). (BOPIB núm. 46 de
20 de juny de 2008).

Quines actuacions ha inclòs o pensa incloure la
Conselleria de Turisme en els convenis amb el Govern de
l'Estat descrits a la disposició addicional 6a i a la disposició
transitòria 9a del nou estatut en matèria d'infraestructures
turístiques a l'illa de Formentera?

No s'ha inclòs cap actuació en matèria d'infraestructures
turístiques a l'illa de Formentera.

Palma, 12 de febrer de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 6545/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a desviació de 3
milions d'euros a la Conselleria d'Esports. (BOPIB núm. 48 de
18 de juliol del 2008).

Per quin motiu s'han desviat 3 milions d'euros del
pressupost de la Conselleria de Turisme al de la Conselleria
d'Esports?

La Conselleria d'Hisenda tenia la intenció de transferir 3
milions d'euros des de la Conselleria de Turisme a la
Conselleria d'Esports i Joventut, entenem que amb l'objectiu de
cobrir el dèficit que hi ha al Palma Arena, però al cap i a la fi
aquesta quantitat va quedar a la Conselleria de Turisme. No es
va desviar aquesta quantitat.

Palma, 18 de febrer de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 38/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a inversions
executades a Balears. (BOPIB núm. 68 de 16 de gener de
2009).

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats i Diputades.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 39/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a inversions
executades a Menorca. (BOPIB núm. 68 de 16 de gener de
2009).



2288 BOPIB núm. 73 - 27 de febrer de 2009

Ateses l'extensió i les característiques de la resposta,
aquesta queda dipositada al Registre General de l'Oficialia
Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats i Diputades.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 1139/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes
a Formentera per al 2009 de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació, o les seves empreses públiques, consorcis i
fundacions a Formentera durant l'any 2009?

S'adjunta còpia del Conveni de data 28 de febrer de 2008
amb el Consell Insular de Formentera per a la realització
d'actuacions i inversions a l'illa de Formentera en el marc del
Fons específic d'inversions i la seva Addenda, de data 6 de
novembre de 2008, on queden reflectits en un annex els
projectes que es financen.

Durant el primer trimestre de l'any 2009 hi ha el compromís
de signar un nou conveni amb el Consell Insular de Formentera
per un import de 6 milions d'euros per finançar noves
actuacions, en el marc del Fons específic d'inversions.

En els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l'any 2009 s'ha compromès una partida de
300.000 euros, destinada a finançar la millora de la TDT a l'illa
de Formentera. (Esmena transaccionada núm. 20 del Grup
Mixt).

Palma, 6 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

La còpia del conveni esmentat a la resposta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats i Diputades.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 1147/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria de Treball i
Formació. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quins projectes pensen finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Treball i Formació o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?

Els projectes que pensen finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Treball i Formació o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009 són els següents:

Relació de les inversions i els projectes a Formentera any 2009:

1. Pressupost PROIB a Formentera:
- Suport social

Ajut econòmic   21.685,20 i
Orientadors   36.446,00 i

- Inversions, millores infraestructures 200.000,00 i
- Desenvolupament local   27.045,54 i
- Requalificació professional   50.000,00 i

TOTAL PROIB 335.176,00 i

2. Aportacions programes:
- Tallers d'ocupació: Tramuntana 103.646,70 i
- Contractes programa, aportació CAIB   23.181,82 i
- Corporacions locals, 3 projectes   95.067,75 i
- Accions formatives   81.995,88 i

TOTAL programes 303.892,15 i

Total inversions CAIB a Formentera 639.068,15 i

Palma, 13 de gener de 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1150/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes
a Formentera per al 2009 de la Conselleria d'Interior. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Interior, o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?

L'any 2009 es mantindran els compromisos adquirits
mitjançant convenis pel que fa a la dotació de recursos materials
i humans per a la Policia Local (ajudes per a l'adquisició de
cotxes i motos, memòria d'activitats 2008 i Policia Turística).

Activació a model local de la plataforma informàtica.
Implantació del Programa de policia tutor.
Dinamització del Consell de coordinació pitiús, del que

forma part Formentera.
Activació connexió directa CAD-112, Policia Local.
S'incrementen els recursos en vigilància de platges per tal de

millorar-ne la seguretat.
Redacció d'un estudi de riscs, en colAlaboració amb

l'Agrupació de Protecció Civil.
L'EBAP oferirà cursos de formació contínua, formació

policial, català, emergències i Protecció Civil i bombers, donant
compliment a les esmenes aprovades en el debat parlamentari
del pressupost de 2009.

Marratxí, 9 de febrer de 2009.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 1570/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
treballadors d'IB3 a Formentera. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quin nombre de treballadors, en opinió del Govern, hauria
de tenir IB3 Radiotelevisió de les Illes Balears, a diari, a la
delegació de Formentera i a disposició dels informatius?

El contracte d'IB3 amb l'empresa adjudicatària dels serveis
informatius no estableix el nombre de treballadors que hi ha
d'haver a la delegació de Formentera a diari.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 1571/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
treballadors d'IB3 a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
de 2009).

Quin nombre de treballadors, en opinió del Govern, hauria
de tenir IB3 Radiotelevisió de les Illes Balears, a diari, a la
delegació de Menorca i a disposició dels informatius?

El contracte d'IB3 amb l'empresa adjudicatària dels serveis
informatius no estableix el nombre de treballadors que hi ha
d'haver a la delegació de Menorca a diari.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 1572/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
treballadors d'IB3 a Eivissa. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
de 2009).

Quin nombre de treballadors, en opinió del Govern, hauria
de tenir IB3 Radiotelevisió de les Illes Balears, a diari, a la
delegació d'Eivissa i a disposició dels informatius?

El contracte d'IB3 amb l'empresa adjudicatària dels serveis
informatius no estableix el nombre de treballadors que hi ha
d'haver a la delegació d'Eivissa a diari.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 1573/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
treballadors d'IB3 a Formentera. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quin nombre de treballadors, en opinió del Govern, hauria
de tenir IB3 Radiotelevisió de les Illes Balears, durant el cap
de setmana, a la delegació de Formentera i a disposició dels
informatius?

El contracte d'IB3 amb l'empresa adjudicatària dels serveis
informatius no estableix el nombre de treballadors que hi ha
d'haver a la delegació de Formentera els caps de setmana.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 1574/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
treballadors d'IB3 a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
de 2009).

Quin nombre de treballadors, en opinió del Govern, hauria
de tenir IB3 Radiotelevisió de les Illes Balears, durant el cap
de setmana, a la delegació de Menorca i a disposició dels
informatius?

El contracte d'IB3 amb l'empresa adjudicatària dels serveis
informatius no estableix el nombre de treballadors que hi ha
d'haver a la delegació de Menorca els caps de setmana.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 1575/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
treballadors d'IB3 a Eivissa. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
de 2009).

Quin nombre de treballadors, en opinió del Govern, hauria
de tenir IB3 Radiotelevisió de les Illes Balears, durant el cap
de setmana, a la delegació d'Eivissa i a disposició dels
informatius?

El contracte d'IB3 amb l'empresa adjudicatària dels serveis
informatius no estableix el nombre de treballadors que hi ha
d'haver a la delegació d'Eivissa els caps de setmana.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.
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Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 1576/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
seguiment dels partits de futbol. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Com valora el Govern que els partits de futbol de primera
divisió se segueixin per un major nombre d'espectadors
mitjançant una televisió privada i en castellà que per IB3 TV?

Tot i que IB3 ha començat a transmetre els partits de futbol
de primera divisió un any després que començà La Sexta,
l'audiència obtinguda en aquestes retransmissions ha anat
pujant.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 1577/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a accés
a programes de televisió de Catalunya i València. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Considera el Govern que els ciutadans de Balears no tenen
dret a accedir a programes de televisió oferts per les
televisions autonòmiques de Catalunya i València?

El dret d'accedir a programes de televisió oferts per les
televisions autonòmiques ha de ser recíproc.

Palma, 17 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 1585/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
manteniment de la Fundació de Turisme. (BOPIB núm. 69 de
30 de gener de 2009).

És partidari el Govern que es mantingui la Fundació de
Turisme? Amb quin objectiu?

El Govern de les Illes Balears respectarà la decisió que
prengui la Fundació Turisme.

Recentment es va aprovar a la darrera junta que aquesta es
mantindria; per tant des del Govern respectarem aquesta decisió
democràtica.

Així i tot el Govern continuarà duent a terme, juntament
amb la Fundació, els convenis prevists.

Palma, 12 de febrer de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 1587/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
campanya publicitària de Menorca que realitza Jet.2. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quina valoració fa el Govern de la campanya publicitària
de Menorca que està realitzant la companyia Jet.2 al Regne
Unit?

La campanya publicitària que actualment està realitzant Jet.2
és un acord entre el consell i aquesta companyia, els quals
s'encarreguen, ells mateixos, de decidir les tramitacions i
iniciatives que volen dur a terme.

Palma, 18 de febrer de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 1592/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
funcionament de l'Administració de Justícia a Menorca.
(BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
funcionament de l'Administració de Justícia a Menorca? Què
li semblen les seves instalAlacions? En què canviarà si les
competències es transfereixen a la comunitat autònoma?

Les infraestructures de què disposen els òrgans judicials i
demés serveis afectes no són, evidentment, les més adequades,
i es requereix la construcció de nous immobles als dos partits
judicials (Maó i Ciutadella) per concentrar en un sol edifici tots
els òrgans i serveis i disposar d'espai de reserva per al futur
creixement de la planta judicial. Així mateix es requereix
l'adequada dotació de places de personal laboral, a l'efecte de
millorar el servei.

Les instalAlacions no ens pareixen les adequades, atesa la
dispersió i la desconcentració dels serveis, a més del mal estat
de conservació dels edificis principals, la manca d'espais
necessaris per al servei que es presta i la necessitat de donar
compliment a la normativa d'aplicació.

S'hauran de millorar les instalAlacions i es gestionarà de
manera més directa la dotació dels mitjans materials i personals.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 1597/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
efectius de seguretat a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).
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És conscient el Govern de les Illes Balears que Menorca
necessita més efectius de seguretat?

En matèria de seguretat sempre s'ha de tenir a millorar la
capacitat de resposta. Cal recordar que, a dia d'avui, les
competències del Govern en seguretat es desenvolupen en
l'àmbit de la coordinació de les policies locals i l'ampliació de
les plantilles d'aquest cos és exclusiva dels propis ajuntaments.
Pel que fa a Menorca, convé recordar que la ràtio de la Policia
Local és de 3,25 per 1.000 habitants i per tant, compleix
àmpliament l'article 22 del Decret 67/2007, de 7 de juny de
2007, de criteris mínims segons la població, que en el seu
apartat 2a) estableix que el criteri mínim del nombre d'agents de
Policia Local "ha de ser un nombre d'efectius superior a 1,6 per
1.000 habitants de dret".

Marratxí, 9 de febrer de 2009.
La consellera d'Interior:
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 1598/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
fracàs escolar a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).

Com pensa el Govern de les Illes Balears fer front a
l'augment del fracàs escolar a Menorca?

Tot i que la situació de l'educació a les Illes Balears és una
de les preocupacions més importants del Govern, no tenim
dades que indiquin que hi hagi hagut un augment de l'índex de
fracàs escolar entre la població escolar de Menorca.

Tot i això, des de la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern hem posat en marxa a totes les illes una sèrie de
programes i iniciatives, tan preventives com d'intervenció,
destinades a potenciar l'èxit escolar i reduir els índexs
d'abandonament. 

Entre les principals mesures adoptades tenim:

Pla de primera infància
Es tracta de donar caràcter educatiu, amb tot el que això

implica, a l'etapa 0-3. Es regulen les característiques de les
instalAlacions que seran autoritzades per impartir aquest cicle i
les condicions de formació del personal que ha d'atendre els
infants.

La conselleria, amb la colAlaboració de l'Estat (Plan Educa-
3), dels consells insulars i els ajuntaments, ofereix ajudes per a
la creació de noves places i per a la consolidació -amb les
condicions requerides- de les places que ja estaven en
funcionament.

S'ha creat l'Institut per a l'Educació de la primera infància.
En el cas de Menorca, la pràctica totalitat de les escoletes i

tot els municipis s'han acollit a la línia d'ajuts de la conselleria
per a places de nova creació o de consolidació. Pel que fa a
professorat, s'ha fet un curs de capacitació per exercir de
mestres de primer cicle d'educació infantil a la seu universitària
de Can Salort i s'ha duplicat l'oferta per a l'obtenció del títol
d'especialista en educació infantil.

Institut per a la Convivència l'Èxit Escolar
Té la doble finalitat de millorar la convivència (formació del

professorat, anàlisi de les situacions de conflicte, actuació
directa en casos puntuals, foment de la cultura de la mediació...)
com a característica imprescindible per a l'èxit escolar, i la
d'actuar en el moment en què sorgeixen les dificultats de lectura
i escriptura (pla de suport a la lectura i escriptura per a l'alumnat
de segon cicle de primària, amb professorat de suport al centre)
per tal d'evitar el desfasament curricular dels alumnes.

A Menorca s'ha constituït la Unitat de Convivència, amb una
persona que n'és responsable. El pla de suport a la lectura i
l'escriptura atén 10 centres de l'illa.

PAIRE (Programa d'acolliment, integració i reforç
educatiu)

Es tracta d'un programa amb 12 actuacions diferents,
algunes dirigides a l'alumnat nouvingut i d'altres a l'alumnat
amb més dificultats d'adaptació donades les característiques
socioeconòmiques de les famílies:

- El servei d'acolliment i mediació en el moment en què la
família va a l'oficina d'escolarització.

- El seguiment i la intervenció en el mateix centre:
actuacions amb l'alumnat, assessorament al professorat.

- El servei d'interlocució: traducció i interpretació directa a
tres bandes: família, escola i servei de traducció.

A Menorca hi ha dues professionals dedicades a l'acolliment
i la intervenció amb l'alumnat nouvingut. A més, en
l'assessorament als centres hi ha dos professionals d'EINA
(Servei d'ensenyament del català).

El PRA i el PROA, programes de reforç a l'aprenentatge,
tenen la finalitat d'incidir en les mancances que presenten els
alumnes des de les primeres edats (PRA) i d'ajudar els alumnes
amb dificultats d'aprenentatge més desfavorits a nivell
econòmic o social (PROA). Consisteixen en suports oferts pels
centres amb professorat propi i en horari no lectiu.

A Menorca dos colAlegis tenen un programa de reforç a
l'aprenentatge (PRA), i el programa d'acompanyament escolar
(PROA) es du a terme a un colAlegi i a tres instituts d'educació
secundària. En un d'aquests instituts es fa, a més, la modalitat de
"suport i reforç" del PROA, amb uns objectius més ambiciosos
i complexos.

Programes de qualificació professional inicial
Implantació de PQPI (programes de qualificació

professional inicial) a tots els IES. Es tracta de programes
d'iniciació professional (substitueixen els Programes de garantia
social) dins els mateixos centres educatius i tenen una doble
finalitat: que els alumnes puguin assolir una qualificació
professional de grau 1 (segons l'Institut de Qualificacions
Professionals) i que, si segueixen amb uns mòduls voluntaris,
puguin obtenir el títol de graduat en ESO.

Tots els instituts d'educació secundària públics de Menorca
tenen, com a mínim, un PQPI.

Atenció a la diversitat
Suports als centres, amb l'adequada dotació de professorat

i més especialistes, que permetin fer desdoblaments, detectar i
fer front a les dificultats en el seu origen (la detecció i la
intervenció primerenca són factors essencials per a l'èxit
escolar), atenció a la diversitat (amb especial incidència en la
integració de l'alumnat nouvingut i d'infants en risc d'exclusió
social), suports en petit grup...
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Pla d'infraestructures
A més dels programes enumerats anteriorment, estam

treballant en combatre les mancances amb què ens hem trobat
pel que fa a infraestructures educatives a totes les Illes, amb
situacions de massificació dels centres i de ràtios elevades.

Pacte per l'educació
En la millora de l'èxit escolar, hi hem participat tots els

sectors implicats: famílies, professorat, administracions,
entramat empresarial... Des de la conselleria estam treballant
per l'assoliment d'un pacte per l'educació que assenti les bases
i els compromisos dels diferents agents per la millora de
l'educació.

Palma, 10 de febrer de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 1612/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a viatges
a la Fundació Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quin ha estat el cost econòmic dels viatges del director
general, la gerent de la Fundació Balears a l'Exterior i els seus
acompanyants durant l'any 2008? Detallau-ne les dates i els
conceptes.

Viatge oficial a Uruguai, Argentina (Rosario, Bolívar,
Buenos Aires, Montevideo, Mendoza, San Pedro, Mar del Plata
i Bahía Blanca), de l'1 al 12 de febrer.  Assistents: director
general d'Acció Exterior, gerent de la fundació i una funcionària
del Govern. Organització dels trasllats i les estades en els països
d'Amèrica llatina, vols interiors, lloguer de cotxe i xofer per a
trasllats interns de llarga distància i transport de membres de la
Casa Balear, estada en hotels, lloguer de sales, invitació
restaurants hotel membres de les Cases Balears. Import:
24.000,00 euros.

Avió i estada a Cuba i República Dominicana, del 30 de
març al 6 d'abril. Assistents: president de la fundació, gerent de
la fundació i el cap tècnic de la fundació. Primera visita a la
Casa Balear de Cuba i República Dominicana; reunions amb
representants de les cases i diferents personalitats; lloguer de
cotxe i xofer per a trasllats interns de llarga distància i transport
de membres de la Casa Balears; estada en hotels, lloguer de
saltes, invitació restaurants hotel  membres de les Cases
Balears. Import: 12.000,00 euros.

Bitllets i estades a Córdoba, Buenos Aires i Santa Fe, del 29
d'abril al 8 de maig. Assistents: director general d'Acció
Exterior, gerent de la fundació i una funcionària del Govern.
Centenari de La Protectora Menorquina (Córdoba); també visita
a la Casa Balear de Buenos Aires; lloguer de cotxe i xofer per
a trasllats interns de llarga distància i transport de membres de
la Casa Balears; estada en hotels, lloguers de sales, invitació
restaurants hotel membres de les Cases Balears; despeses estada
i desplaçament avançada; visita de la gerent a Santa Fe per a la
comprovació de la posada en marxa del programa SAD. Import:
23.566,61 euros.

Viatge i estada a Barcelona, 11 i 12 de juny. Reunions amb
presidents d'Amics de Mallorca, Casa Menorca, Casa Eivissa i
Formentera i Federació d'Associacions Balears a Catalunya.
Import: 325,92 euros.

Avió i estada a Cuba, del 13 al 16 d'octubre. Assistents:
gerent de la fundació i cap tècnic de la fundació. Visita al
Centre Balear de Cuba; reunions amb delegats de províncies per
explicar ajudes individuals. Import: 5.580,46 euros.

Avió i estada a l'Argentina, del 16 al 25 de novembre.
Assistents: director general d'Acció Exterior i gerent de la
fundació. Visita a les cases de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Rosario, Mar del Plata; lloguer de cotxe i xofer per a trasllats
interns de llarga distància i transport membres de la Casa
Balear; estada en hotels, lloguers de sales, invitacions
restaurants hotel membres de les Cases Balears. Import:
15.750,97 euros.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 1613/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (I). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quin cost ha tengut la visita dels membres del Govern de
les Illes Balears durant l'any 2008 a les cases i als centres
balears a l'Argentina?

El cost de les visites a les cases i als centres balears a
l'Argentina durant l'any 2008 ha estat de 5.575,74 euros.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 1614/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (II). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quina quantitat de persones d'origen balear i cònjuges en
situació de dependència té previst atendre la Fundació Balears
a l'Exterior?

La Fundació Balears a l'Exterior, en el marc de les seves
actuacions sociosanitàries, va dur a terme durant l'any 2008 un
programa pilot de servei d'ajuda a domicili a la província de
Santa Fe en el qual es varen atendre 35 usuaris.

Vist l'èxit de la iniciativa, es va decidir implementar aquest
programa a la resta de les cases balears ubicades a Argentina i
Uruguai que poguessin estar interessades en aquest servei. En
data 22/01/09 es va publicar al BOIB la convocatòria pública.
En aquests moments les cases balears estan en procés
d'avaluació i detecció de necessitats i a dia d'avui no ens han
facilitat dades concretes.
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Inicialment estan interessades en els programes les cases
balears de Buenos Aires, Santa Fe, Uruguai, Rosario, Bolívar i
Mendoza.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 1615/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (III). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quins convenis ha signat el director general o la gerent de
la Fundació Balears a l'Exterior en els seus viatges a
Argentina?

Durant els viatges a Argentina realitzats pel director general
d'Acció Exterior i la gerent de la Fundació Balears a l'Exterior
s'han signat els convenis de programes pilot de servei d'ajuda a
domicili a Santa Fe i el de medicaments a Córdoba.

Gràcies a aquests convenis s'han pogut dissenyar els
programes de SAD i medicaments gratuïts que s'implantaran a
Argentina i Uruguai durant l'any 2009.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 1616/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (IV). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quin ha estat el cost pel servei d'organització, trasllat i
estança dels participants a la reunió anual del Consell de
comunitats dels balears a l'exterior, celebrat a Mallorca el
2008?

El cost pels serveis d'organització, trasllat i estança dels
participants a la reunió anual del Consell de comunitats dels
balears a l'exterior, celebrat a Mallorca el 2008, va ser de 89.900
euros.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 1617/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (V). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quines subvencions s'han concedit a cada una de les Cases
i Centres Balears a l'Exterior, per a activitats socioculturals i
formatives l'any 2008? I a quina partida pressupostària s'han
imputat els imports?

Tota la informació sobre les subvencions concedides a cada
una de les Cases i Centres Balears a l'Exterior i els
desglossaments de les mateixes s'han publicat al BOIB núm.
178, de data 20 de desembre de 2008, tal com estableix l'article
34.2 de la Llei de subvencions. La Fundació no té partides
pressupostàries.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 1618/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (VII). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quines subvencions s'han concedit a cada una de les Cases
i Centres de Balears a l'Exterior pel lloguer durant l'any 2008?
A quina partida pressupostària s'imputen els imports?

Tota la informació sobre les subvencions concedides a cada
una de les Cases i Centres Balears a l'Exterior i els
desglossaments de les mateixes s'han publicat al BOIB núm.
178, de data 20 de desembre de 2008, tal com estableix l'article
34.2 de la Llei de subvencions.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 1619/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (VIII). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quines subvencions s'han concedit a cada una de les Cases
i Centres Balears a l'exterior per a ajudes individuals, per
malaltia, ancianitat i emergència social durant l'any 2008? A
quines partides s'imputen aquests imports?

Relació d'ajudes individuals concedides l'any 2008 (per
cases Balears)

Casa Balear Quantitat
concedida

Nombre
solAlicituds

Nombre
solAlicituds
concedides

Buenos Aires 11.503,07 39 38

Córdoba 687,50 4 4

Mendoza 9.224,99 40 34

San Pedro 2.926,55 17 16

Santa Fe 6.843,75 32 32
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Bahía Blanca 1.793,75 2 2

Rosario 2.371,87 8 8

La Plata 2.987,50 11 11

Mar del Plata 5.347,15 20 20

Villa María 6.849,90 32 32

Cuba 21.686,25 78 76

Uruguai 2.200,00 9 8

Veneçuela 750,00 1 1

Bolivar 8.786,00 33 33

La Fundació no té partides pressupostàries.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 1620/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (IX). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quina és la categoria de les ajudes individuals per
malaltia, ancianitat i emergència social que han estat
atorgades l'any 2008? Especificau a quina casa balear pertany
el beneficiari.

La relació d'ajudes per casa balear és la següent (ja
adjuntada a la pregunta RGE núm. 1619/09):

Casa Balear Quantitat
concedida

Nombre
solAlicituds

Nombre
solAlicituds
concedides

Buenos Aires 11.503,07 39 38

Córdoba 687,50 4 4

Mendoza 9.224,99 40 34

San Pedro 2.926,55 17 16

Santa Fe 6.843,75 32 32

Bahía Blanca 1.793,75 2 2

Rosario 2.371,87 8 8

La Plata 2.987,50 11 11

Mar del Plata 5.347,15 20 20

Villa María 6.849,90 32 32

Cuba 21.686,25 78 76

Uruguai 2.200,00 9 8

Veneçuela 750,00 1 1

Bolivar 8.786,00 33 33

Quant a la solAlicitud que requereix que s'especifiqui els
beneficiaris receptors d'aquestes ajudes, els comunicam que ens
és impossible facilitar-ho, ja que ens ho prohibeix la Llei
Orgànica de Protecció de Dades. Aquest tipus d'ajudes tracten
usuaris que presenten problemes de salut i/o econòmics, la
LOPD és especialment restrictiva amb aquestes dades que estan
tipificades en el Grau 1 i 3 de protecció respectivament.

Els recordam que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD),
és una llei orgànica espanyola que té per objecte garantir i
protegir, en el que es refereix al tractament de les dades
personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les
persones físiques i especialment del seu honor, intimitat i
privacitat personal i familiar.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 1621/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (X). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quines subvencions s'han concedit a cada una de les Cases
i Centres Balears a l'exterior per a l'organització de meses
coordinadores durant l'any 2008? A quina partida s'han
imputat els imports?

Tota la informació sobre les subvencions concedides a cada
una de les Cases i Centres Balears a l'Exterior i els
desglossaments de les mateixes s'han publicat al BOIB núm.
178, de 20 de desembre de 2008, tal com estableix l'article 34.2
de la Llei de subvencions. La Fundació no té partides
pressupostàries.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 1622/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
Fundació Balears a l'Exterior (XI). (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).

Quin ha estat el cost per assistir a la Mesa Coordinadora
l'any 2008 mitjançant viatge realitzat pel director general i
altres acompanyants? Quins eren els acompanyants? Quines
funcions desenvoluparen? Detallau-ne els diferents conceptes,
xifres i despeses.
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No es pot determinar el cost específic de l'assistència a la
Mesa Coordinadora celebrada a La Plata el mes de novembre
del 2008, perquè l'assistència a la mateixa es va dur a terme en
el marc d'un viatge oficial en què es varen visitar altres cases
balears.

En cap cas no es va fer un viatge específic per assistir a la
Mesa Coordinadora, sinó que aprofitant l'avinentesa del viatge
oficial i a instància del director general i la gerent, els
responsables de la Mesa Coordinadora varen fixar la data de
celebració de la mateixa coincidint amb el viatge oficial.

A la Mesa Coordinadora hi varen assistir el director general
i la gerent de la Fundació Balears a l'Exterior i les funcions
desenvolupades foren les pròpies del càrrec, assistint a totes les
reunions celebrades en dues jornades durant les quals els
presidents exposaren les casuístiques de cada una de les seves
cases i el director general i la gerent explicaren els nous
projectes sanitaris oferts pel Govern, entre d'altres.

Palma, 16 de febrer de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 1623/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a cost de
l'elaboració del Pla de màrqueting turístic. (BOPIB núm. 69 de
30 de gener de 2009).

Quin ha estat el cost de l'elaboració del Pla de màrqueting
turístic que recentment ha presentat la Conselleria de
Turisme?

El cost total de l'elaboració del Pla de màrqueting turístic és
de 240.000 euros.

Palma, 5 de febrer de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 1624/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, relativa a calendari
d'aplicació del Pla de màrqueting turístic. (BOPIB núm. 69 de
30 de gener de 2009).

Quin és el calendari d'aplicació del Pla de màrqueting
turístic que recentment ha presentat la Conselleria de
Turisme?

El calendari d'aplicació previst que la Conselleria de
Turisme vol a dur a terme és el que es detalla a la documentació
adjunta.

Palma, 12 de febrer del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats i Diputades.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 3936/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia, Hisenda i Innovació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre les gestions
realitzades pel Govern de les Illes Balears encaminades a
l'adquisició de l'edifici "Des Sindicat" de Felanitx.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 3794/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3882/09,
presentat per la diputada Hble. Sra. M Cristina Rita i Larrucea,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
pregunta esmentada, relativa a programa de reutilització de
llibres de text, publicada al BOPIB núm. 72, de 20 de febrer
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Turisme RGE núm. 5261/08 i la
Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial RGE núm. 5258/08. 
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2009, admet a tràmit els escrits RGE núm.
3921/09 i 3922/09, presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de les preguntes esmentades, relatives a zones
turístiques madures a Menorca i a Pla energètic a Menorca,
respectivament, publicades al BOPIB núm. 46, de 20 de juny de
2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1134/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3923/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la proposició no de llei esmentada, relativa a agenda de salut de
la dona, publicada al BOPIB núm. 69, de 30 de gener
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Comissió d'Assumptes Socials.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de febrer de 2009, admet a tràmit l'escrit 3937/09, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de la
substitució de la diputada Hble. Sra. Carme Castro i Gandasegui
per la diputada Hble. Sra. Catalina Palau i Costa a la Comissió
d'Assumptes Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 67, de 23 de desembre
de 2008.

- Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l'any 2009. Pàg. 2036. Article 11.

Havent detectat una errata en el quadre de l'apartat a.1) de
l'article esmentat, en procedim a la reproducció amb la correcció
pertinent:

Grup Llei
30/1984

Subgrup Llei
7/2007

Sou (i) Triennis (i)

A
B
C
D
E

A1
A2
C1
C2

Agrupacions
professionals

13.893,84
11.791,68

8.790,12
7.187,40
6.561,84

534,12
427,44
321,00
214,56
161,04
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