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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPELALACIONS

1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 3357/09, relativa a política seguida pel Govern en
relació amb les decisions preses pel Govern central en relació
amb les Illes Balears, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a garantir que en el futur model de finançament
autonòmic es garanteixi el caràcter prioritari del criteri
poblacional i el de la correcció de la insularitat i que les Illes
Balears se situaran en la mitjana estatal en matèria de
finançament autonòmic.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9825/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el transport aeri.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel
Vicens i Mir.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, 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. Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Margalida
Cabrer i González i l'Hble. Sr. Gabriel Vicens i Mir.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
al desenvolupament del REB i a la concreció, durant l’any 2009,
de mesures específiques per a la compensació de la insularitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a aprovar i dotar, en el marc del REB, un pla específic de
transport aeri per a les Illes Balears que garanteixi la
connectivitat de les illes menors amb la península, així com una
tarifa reduïda per als vols interilles, que rebaixi les taxes
aeronàutiques, i que ampliï el descompte aeri als
extracomunitaris.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar la decisió presa el mes d’agost del 2008 en virtut de
la qual quedaren exclosos els aeroports de les Illes Balears del
sistema de gestió aeroportuària previst a l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar la seva dotació al Projecte de Reforma Integral de
la Platja de Palma."
A la seu del Parlament, 3 de març de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3793/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a parc públic d'habitatges de
lloguer. (BOPIB 72, de 20 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 4 de març 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 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3795/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ajudes directes al sector de la patata. (BOPIB
72, de 20 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 d'Agricultura i Pesca.

2307

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3796/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deutes pendents de pagar.
(BOPIB 72, de 20 de febrer de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3792/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Fira de SEBIME. (BOPIB 72,
de 20 de febrer de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3797/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació del Decret llei 1/2009 en relació
amb Eivissa. (BOPIB 72, de 20 de febrer de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3798/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a declaracions dels empresaris turístics en
relació amb el tot inclòs. (BOPIB 72, de 20 de febrer de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3791/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projectes d'investigació i
recerca. (BOPIB 72, de 20 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.

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3799/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de golf de Son Baco.
(BOPIB 72, de 20 de febrer de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3799/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament autonòmic.
(BOPIB 72, de 20 de febrer de 2009).

Ordre de Publicació
B)

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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Validació i tramitació com a projecte de llei del Decret llei
RGE núm. 3134/09.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, validà, per 30 vots a favor, cap en contra i 29
abstencions, el Decret llei esmentat, de mesures urgents per a
l'impuls de la inversió a les Illes Balears.
Un cop validat i atesa la solAlicitud del Grup parlamentari
Popular que el decret llei esmentat sigui tramitat com a projecte
de llei, la Cambra va aprovar per assentiment aquesta
tramitació.

1.3.3. MOCIONS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, rebutjà els Punts 1, 4, 5, 5 i 10 de la Moció
RGE núm. 3357/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política seguida pel Govern en relació amb les decisions preses
pel Govern central en relació amb les Illes Balears. (BOPIB
núm. 72 de 20 de febrer de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
C)
Elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, essent-hi presents tots els diputats i
diputades, elegí, per assentiment, com a membres del Consell
Consultiu de les Illes Balears les persones que es relacionen a
continuació:
•
•
•

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 3790/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de febrer de 2009, atès l'escrit RGE núm. 3883/09, del
Govern de les Illes Balears, fou ajornada la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Josep M. Mayans i Serra, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a Museu de Formentera
(BOPIB núm. 72, de 20 de febrer d'enguany).

Sr. José Argüelles i Pintos.
Sra. Carme fernández i González.
Sr. Rafael de Lacy i Fortuny.

Ordre de Publicació
D)
Elecció dels síndics de Comptes de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, essent-hi presents tots els diputats i
diputades, elegí, per assentiment, com a síndics de Comptes de
les Illes Balears les persones que es relacionen a continuació:
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•
•
•

Sr. Bernat Salvà i Alloza.
Sr. Pere Antoni Mas i Cladera.
Sr. Maties Tugores i Ferrer.

Titular: Sra. Catalina Costa i Bonet.
Suplent: Sr. Jaime Fernando Comas i Alemany.
Titular: Sr. Juan Antonio Mayans i Ribas.
Suplent: Sr. Francisco Ferrer i Tur.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Titular: Sra. Laura Carrascosa i de Juan.
Suplent: Sra. Pilar Costa i Serra.
Titular: Sr. Josep Buñuel i Polvorosa.
Suplent: Sra. Maria José Camps i Orfila.

Ordre de Publicació

Titular: Sr. Josep Alcover i Pons.
Suplent: Sra. Divina Muñoz i Pol.

E)
Designació dels membres del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears.

Titular: Sra. Maria Francisca Servera i Pascual.
Suplent: Sr. Gabriel Perelló i López.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, essent-hi presents tots els diputats i
diputades, designà, per assentiment, com a membres del Consell
Social de la Universitat de les Illes Balears les persones que es
relacionen a continuació:
•
•
•
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Titular: Sr. Mateu Burguera i Oliver.
Suplent: Sr. Jaume Plomer i Salas.
Titular: Sr. Miquel Costa i Costa.
Suplent: Sra. Maria Tur i Ribas.

Sr. Miquel Segura i Aguiló.
Sr. Andreu Crespí i Plaza.
Sr. Antoni Vidal i Ferrando.

Titular: Sr. Samuel Gomila i Lluc.
Suplent: Sr. Josep Allès i Janer.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Titular: Sr. Antoni Esteva i Mestre.
Suplent: Sr. Bartomeu Tugores i Bautista.
Titular: Sr. Bartomeu Frau i Llull.
Suplent: Sr. Antoni Oliver i Ensenyat.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

F)
Designació de membres del Consell d'Administració de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, essent-hi presents tots els diputats i
diputades, designà, per assentiment, com a membres del Consell
d'Administració de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears les persones que es relacionen a continuació:
Titular: Sr. Javier Alarcón i de Alcaraz.
Suplent: Sr. Miquel Pastor i Torres.
Titular: Sr. Josep Ignasi Aguiló i Fuster.
Suplent: Sr. Antoni Serra i Torres.
Titular: Sr. Francisco Molina i Fresneda.
Suplent: Sr. Humberto Ribas i Isasi.
Titular: Sr. Felip Amengual i Mañas.
Suplent: Sra. Neus Salas i Bauzà.
Titular: Sra. Maria Francisca Mataró i Mulet.
Suplent: Sr. Gabriel Serra i Barceló.
Titular: Sra. Águeda Reynés i Calvache.
Suplent: Sr. Eudimio Carrasco i González.

Ordre de Publicació
G)
Designació d'una terna de juristes per cobrir una plaça de
vacant de magistrat de la Sala Civil i Penal del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de febrer de 2009, essent-hi presents tots els diputats i
diputades, designà, per assentiment unànime, una terna de
juristes per cobrir una plaça vacant de magistrat de la Sala Civil
i Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
formada per les persones que es relacionen a continuació:
•
•
•

Sra. Carmen de España Fortuny.
Sra. Francisca Mas Busquets.
Sra. Felisa Vidal Mercadal.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la seu del Parlament, 3 de març de 2009.
El secretari:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta:
Margarita Mercadal i Mercadal.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2009, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 9300/08, relativa a abonament de les gratificacions
extraordinàries dels funcionaris de Justícia, i quedà aprovada,
per unanimitat, la següent:

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4867/08, relativa a facultat de medicina a les Illes Balears,
amb l'esmena RGE núm. 4101/09, del Grup Parlamentari
Socialista, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ

C)

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a l’abonament de les compensacions econòmiques
pendents, relacionades amb l’excés d’hores de treball prestades
pels funcionaris adscrits al servei de guàrdia, d’acord amb la
reclamació formulada pels representants sindicals.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant, tot respectant l'autonomia
universitària, per implantar el grau de medicina a la Universitat
de les Illes Balears, quan s'hagin complert els tràmits
administratius imprescindibles que ja s'han iniciat i amb el
consens de totes les forces polítiques d'aquest parlament."

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a l’abonament de les gratificacions extraordinàries,
deixades de percebre des de l’any 2004, pels funcionaris
adscrits al servei de guàrdia.

A la seu del Parlament, 3 de març de 2009.
La vicepresidenta:
Carolina Torres i Cabañero.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Justícia a crear, a partir d’aquest any, un reforç anual de la
plantilla durant l’època estival, encerclat molt especialment en
l’escenari temporal que es concentra entorn al tercer trimestre
de l’any, inclòs aquest període."
A la seu del Parlament, 3 de març de 2009.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 9301/08, relativa a
mesures de promoció turística i potenciació del sector turístic
per fer front a la crisi econòmica, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1185/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
allotjament de familiars de malalts a l'Hospital de Son Espases.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener 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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant tal i com preveu el Pla de
màrqueting, per tal de fomentar la creació de campanyes
destinades a mercats europeus tradicionals i especialment als
emergents que es dediquen a fomentar el turisme."

Ordre de Publicació
B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1186/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dietes
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La votació obtengué el resultat següent:

per desplaçaments de pacients. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener
de 2009).

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1226/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Programa teleictus a Menorca. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener
de 2009).

B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1039/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prolongació del tren fins a Alcúdia. (BOPIB
núm. 69, de 30 de gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 8409/08, 8410/09 i 8411/09, de l'Hble.
Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a Pla de màrqueting turístic (I a
III). (BOPIB núm. 53, de 26 de setembre de 2008).
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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9496/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de canalització d'aigua potable a
Portocolom. (BOPIB núm. 57, de 24 d'octubre de 2008).

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1040/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a soterrament del tren al seu pas per Inca.
(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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, rebutjà els Punts 1, 3, 4,
5 i 6 de la Proposició no de llei RGE núm. 9301/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures de promoció turística
i potenciació del sector turístic per fer front a la crisi econòmica.
(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 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre
l'evolució mensual i interanual del nombre de persones
inscrites en el registre d'atur a les Illes Balears (RGE núm.
8023/08).
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2009, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada del director general de Planificació
Estratègica i de del cap de Premsa, informà sobre el tema
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del Sr. Vicerector de Tecnologia de la
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió de Drets
Humans, sobre l'informe sobre "Els drets dels menors davant
les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. estat de la
qüestió i propostes de futur".

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elecció del càrrec de secretari de la Comissió de Turisme.

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 24 de febrer de 2009, tengué lloc la
compareixença del Sr. Vicerector de Tecnologia de la
Universitat Oberta de Catalunya, Llorenç Valverde i Garcia, qui
informà sobre el tema esmentat.

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2009, atesa la proposta
del Grup Parlamentari Socialista, quedà proclamat, per
assentiment, l'Hble. Sr. Francesc Dalmau i Fortuny com a
secretari d'aquesta comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre els criteris de selecció de les entitats ciutadanes a l'hora
de convocar el Fòrum de la Ciutadania (RGE núm. 8024/08).

B)

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència qui, acompanyat de la directora general de
Relacions amb el Parlament i de Coordinació Normativa i del
director general de Qualitat dels Serveis, informà sobre el tema
esmentat.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2009,
aprovà per unanimitat l'escrit esmentat, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista, de solAlicitud de compareixença de la
rectora de la Universitat de les Illes Balears, Sra. Montserrat
Casas, i de l'equip rectoral per tal d'informar sobre la situació
actual de la UIB i reptes de futur: l'adaptació a l'espai europeu
de l'educació superior.

Acord de recaptar la presència de la rectora i de l'equip
rectoral de la UIB, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports (RGE núm. 1489/09).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, i segons
l'acord adoptat pel ple de la cambra, en sessió del proppassat
dia 24 de febrer, acorda de tramitar el Decret llei RGE núm.
3134/09, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les
Illes Balears, com a projecte de llei pel procediment
d'urgència.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de vuit dies, que comptarà des del dia següent al
de la seva publicació, per presentar-hi esmenes, que en cap cas
no podran ser a la totalitat de devolució, davant la Mesa de la
Comissió d'Economia. Aquest termini finalitzarà dia 16 de
març d'enguany.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
PROJECTE DE LLEI DE MESURES URGENTS
PER A L’IMPULS DE LA INVERSIÓ A LES ILLES
BALEARS (PROCEDENT DEL DECRET LLEI 1/2009,
DE 30 DE GENER)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
La situació de brusca desacceleració econòmica i el perill
d’una pròxima etapa que pot conduir a la recessió generalitzada
de les economies més directament connectades amb les de les
Illes Balears obliga a adoptar mesures legislatives immediates,
en forma de decret llei, que complementin les que ja es van
acordar i les que contenen els pressuposts per al 2009, per
facilitar la inversió pública i privada necessària per afrontar la
situació de crisi econòmica.
La gravetat de la situació i les seves conseqüències en els
àmbits laborals i socials determinen la urgència de les mesures
que s’han d’adoptar, que exigeixen un termini més breu que el
que requereix la tramitació parlamentària de les lleis, tant pel
procediment ordinari com pel d’urgència, i, en conseqüència,
justifiquen la utilització de l’instrument del decret llei que
preveu l’article 49 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
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Aquesta llei compleix els requisits exigits per la
jurisprudència constitucional per utilitzar-lo, ja que les mesures
que comprèn pretenen contribuir a impulsar l’activitat
econòmica pública i privada a les Illes Balears per donar una
resposta urgent a la situació econòmica actual. Es preveuen tres
línies d’actuació: les relatives a l’agilitació administrativa, en
especial per a l’adopció i la posada en funcionament de les
inversions que mereixin la declaració d’interès autonòmic o
insular; les pertinents per facilitar la implantació de noves
activitats empresarials i professionals, i les encaminades a
impulsar la indústria turística que des de fa temps constitueix el
motor sòlid de l’economia balear i l’activitat urbanitzadora i
edificadora en determinats supòsits. Es pretén facilitar al màxim
la constitució de noves empreses, de manera que puguin entrar
en funcionament com més aviat millor, sense minva definitiva
de les condicions i els requisits que requereixi l’activitat
respectiva.
Mereixen un capítol a part les mesures d’impuls de la
indústria turística, que ha tingut un desenvolupament
extraordinari fins al punt de situar les Illes Balears en un lloc
capdavanter entre les destinacions turístiques de tot el món. En
la conjuntura actual conflueixen dues circumstàncies de gran
relleu: la necessitat de donar suport a la indústria turística
perquè actuï de motor que dinamitzi l’economia i faciliti una
sortida ràpida de la crisi, i la conveniència d’aprofitar la situació
per potenciar la regularització i millora d’uns establiments
turístics amb una qualitat indiscutible en conjunt, però amb
indubtables problemes produïts per un desenvolupament
precipitat per donar resposta a un creixement espectacular de la
demanda.
II
Aquesta llei consta de 21 articles, que es desenvolupen en un
títol preliminar que en fixa l’objecte i la finalitat, i en uns altres
tres títols que, respectivament, regulen l’agilitació i la
simplificació dels procediments administratius, la implantació
de noves activitats econòmiques empresarials o professionals i
les mesures en matèria de turisme. Així mateix, té nou
disposicions addicionals, tres de transitòries i tres de finals.
El títol I es desenvolupa en dos capítols referits, d’una
banda, a un conjunt de disposicions generals encaminades a
simplificar els procediments administratius, a evitar
paralitzar-los mitjançant el reforçament de l’impuls d’ofici, i a
considerar de tramitació urgent els expedients de contractació
administrativa especialment relacionats amb l’execució d’obra
pública; i, de l’altra, a les inversions d’interès autonòmic i
insular, el concepte de les quals es crea, alhora que s’atribueix
al Consell de Govern i als consells executius dels consells
insulars la seva declaració. La conseqüència més rellevant és
que la tramitació d’aquestes inversions tengui, davant qualsevol
administració pública de les Illes Balears, un caràcter preferent,
unit a una reducció general de terminis, especialment en els
àmbits de l’urbanisme i del medi ambient. La justificació
d’aquest tractament consisteix, sens dubte, en la importància i
la urgència que aquestes inversions hauran de tenir per a una
sortida ràpida de la crisi econòmica actual.
El títol II té per objecte facilitar la implantació de noves
activitats empresarials i professionals. Per això, en els àmbits
que el Govern consideri convenient, mitjançant decret, es podrà
anticipar l’inici de l’activitat mitjançant la subscripció d’una
declaració responsable del compliment dels requisits requerits,
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de manera que l’autorització prèvia se substitueix per una
comprovació posterior. Les obres d’urbanització i edificació
resten excloses d’aquesta possibilitat i mantenen la necessitat,
en tot cas, d’autorització o llicencia prèvia. En els supòsits en
què es consideri necessari, s’haurà d’adjuntar a la declaració
responsable la documentació tècnica que acrediti el compliment
de la normativa aplicable, de la mateixa manera que es podrà
exigir la prestació de l’aval corresponent.
El títol III conté determinades mesures d’impuls de la
indústria turística i es desenvolupa en tres capítols:
a) El primer estableix el procediment extraordinari per a la
regularització sectorial de les places turístiques, per a la qual es
fixa un termini màxim i improrrogable de vuit mesos. La
regularització pretén resoldre determinades situacions que el
creixement precipitat arrossega des de fa temps, sense minvar
la qualitat de l’oferta turística i amb respecte als drets dels
consumidors i usuaris i a les normes vigents en matèria de
seguretat i habitabilitat. La solució s’articula mitjançant
l’adquisició de les places necessàries, segons el que preveu
l’article 51 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística,
i a través de l’organisme gestor al qual es refereix l’article 54
del mateix text legal, amb el límit que la relació entre el nombre
de places i la superfície de solar que resulti no sigui inferior al
75 % de la legalment autoritzada. Els ingressos obtinguts es
destinen a les finalitats que es fixen, les quals tenen per objecte
millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, incentivar
la reconversió d’establiments d’allotjament turístic i diversificar
i desestacionalitzar l’oferta turística.
b) El segon es refereix als plans per a la millora de les
infraestructures i els establiments turístics. A aquest efecte
s’imposa un pla de qualitat per a la modernització permanent als
establiments turístics situats en zones que hagin estat objecte
d’una millora de les infraestructures públiques i als
d’allotjament que s’hagin acollit a la regularització de places
turístiques. A més, i durant un termini de dos anys des de
l’entrada en vigor de la llei, s’incentiva la millora
d’establiments turístics amb dispensa excepcional de
determinats requisits turístics i urbanístics que, en molts casos,
han impedit que fins ara es duguessin a terme. També, i durant
el mateix termini, s’incentiva l’augment de categoria dels
establiments turístics, tal com exigeix la demanda actual, encara
que per fer-ho s’hagi de dispensar d’algun requisit que la realitat
física de l’establiment impedeix complir o fins i tot s’hagi
d’incrementar l’edificabilitat en els termes estrictes que exigeix
el manteniment del nombre de places autoritzades. Malgrat
això, per tal d’evitar excessos no desitjables en la dispensa dels
requisits turístics i, en particular, en l’exoneració de paràmetres
urbanístics, s’estableixen determinades cauteles que, en resum,
consisteixen:
•

•

A exigir un informe previ, preceptiu i vinculant, de
l’administració turística competent, amb l’objectiu de
comprovar que les solAlicituds suposen, en efecte, una
millora de serveis i instalAlacions i s’adeqüen a les finalitats
i els supòsits prevists.
A concretar les finalitats que es pretenen aconseguir
(desestacionalització o millora de la seguretat, accessibilitat
i sostenibilitat mediambiental) i els serveis i les
instalAlacions que resulten admissibles.

•

•

A limitar l’exoneració de paràmetres urbanístics, de manera
que no podran augmentar el volum i l’ocupació de la
parcelAla en més del 10 % respectiu sobre el legalment
construït, ni superar l’altura màxima permesa, excepte per
instalAlar caixes d’ascensors o d’escales d’emergència o
aparells de climatització, telecomunicació o energies
alternatives, ni incomplir les alineacions i reculades.
I a prohibir que l’exoneració de paràmetres urbanístics
pugui arribar als establiments turístics ubicats en sòl rústic
protegit i als edificis declarats béns d’interès cultural o
catalogats, atès que, en ambdós casos, prevaldrà l’aplicació
de la normativa específica.

D’altra banda, es creen les oficines d’informació necessàries
per facilitar la declaració exigida per a la regularització sectorial
de les places turístiques i l’accés a les línies d’ajuts estatals per
a la rehabilitació i millora d’establiments turístics, l’abast de les
quals, a més, es pot ampliar mitjançant un ajut suplementari de
caràcter autonòmic i s’atorga preferència als que ampliïn, o ja
tenguin, un període d’obertura i funcionament que excedeixi la
temporada turística tradicional.
c) El tercer persegueix la simplificació del procediment
d’autorització per a les construccions, obres i instalAlacions de
les empreses i activitats turístiques. A aquest efecte se
substitueix el complex sistema actual de doble autorització,
prèvia i d’obertura, per una autorització sectorial turística única,
que s’haurà de desplegar reglamentàriament en el termini de
quatre mesos.
També s’hi inclouen nou disposicions addicionals, tres de
transitòries i tres de finals, amb l’objectiu que el Decret llei
s’apliqui tan aviat com sigui possible per impulsar la inversió
pública i privada a les Illes Balears.
Les disposicions addicionals preveuen els terminis per a
l’efectivitat de la declaració responsable d’inici de l’activitat, en
els diferents àmbits, i per a la unificació de procediments i
simplificació de tràmits. A més, es fa una nova redacció de
l’article 21 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, per permetre que els apartaments turístics
puguin prestar, addicionalment, el servei de menjador, i de
l’article 48 del mateix text legal per regular el nou sistema
d’autorització sectorial turística única, i s’habilita el marc per a
la declaració d’inversions d’interès insular. També s’inclouen
mesures específiques en matèria d’ordenació del territori i
urbanisme, totes encaminades a facilitar i impulsar la inversió
pública i privada. En aquest sentit, s’ha de destacar que durant
el període de dos anys es deixa sense efecte el punt 1 de la
Norma 12 del Pla Territorial de Mallorca per tal de possibilitar
l’execució simultània d’obres d’urbanització i d’edificació, amb
l’aval pertinent. També s’inclou un nou supòsit que exceptua de
la necessitat d’adaptació prèvia al Pla Territorial Insular per
facilitar el desenvolupament urbanístic del Pla de Reconversió
Turística de la Platja de Palma i d’altres que puguin aprovar-se.
Per tal d’agilitar l’obtenció de la llicència municipal d’obres, en
relació amb la millora d’establiments turístics que es preveu,
s’admet que s’atorgui prèviament al permís d’instalAlació,
sempre que quedi acreditat l’ús turístic de la parcelAla.
Finalment, es modifica la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per al desenvolupament territorial sostenible a
les Illes Balears, en relació amb els percentatges de reserva per
a habitatge protegit i de cessió de terrenys, en els casos concrets
i taxats que es preveuen i es facilita l’autorització
d’instalAlacions en sòl rústic protegit associades a l’explotació
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d’aqüífers per al tractament de les aigües minerals destinades al
consum humà.

Article 3
Contractació administrativa

Les disposicions transitòries determinen l’inici de l’aplicació
de la tramitació d’urgència als contractes que preveu la llei, el
termini per a la regularització de places turístiques i l’aplicació
de l’autorització sectorial turística única.

1. Es declara que hi ha raons d’interès públic, als efectes del que
disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, amb la conseqüència de l’aplicació automàtica de
la tramitació urgent per a tots els expedients de contractació
relatius a contractes d’obres, concessió d’obres públiques i de
colAlaboració entre el sector públic i el sector privat que
formalitzin les entitats del sector públic de les Illes Balears
incloses en l’àmbit de la Llei de contractes del sector públic,
així com aquelles entitats sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la
Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i
els serveis postals, quan operin en algun dels sectors exclosos
enunciats en aquesta darrera norma.

Finalment, les disposicions finals estableixen un termini de
sis mesos perquè el Govern de les Illes Balears elevi al
Parlament un projecte de modificació de la Llei 2/1999, de 24
de març, general turística de les Illes Balears; autoritzen el
desplegament reglamentari de la llei i en fixen l’entrada en
vigor, i també disposen la pèrdua de vigència de determinats
articles, d’acord amb el termini d’aplicació que es preveu per a
aquests articles.
TÍTOL PRELIMINAR
OBJECTE I FINALITAT
Article 1
Objecte i finalitat

2. Per a l’aplicació efectiva del que disposa l’apartat anterior,
els òrgans de contractació han d’emetre el document
corresponent, per incloure’l en l’expedient administratiu de què
es tracti, en què consti la motivació de la urgència de
conformitat amb els arguments que justifiquen aquesta llei.
Capítol II
Les inversions d’interès autonòmic

El conjunt de les disposicions que conté aquesta llei té per
objecte impulsar de forma urgent l’activitat econòmica pública
i privada a les Illes Balears.
Per aconseguir la finalitat proposada s’adopten mesures
d’agilitació i simplificació dels procediments administratius, es
facilita la implantació de noves activitats empresarials i
professionals i s’impulsa la millora i modernització de la
indústria turística.
TÍTOL I
AGILITACIÓ I SIMPLIFICACIÓ DELS
PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
Capítol I
Disposicions generals
Article 2
Simplificació de procediments administratius
1. L’Administració autonòmica de les Illes Balears ha d’adoptar
les mesures oportunes perquè els procediments administratius
dels quals és competent s’unifiquin per matèries i se’n
simplifiquin els tràmits.
2. En tot procediment administratiu que tramiti l’Administració
autonòmica, una vegada que s’hagi superat el termini establert
per a cada acte de tràmit, se n’ha de declarar d’ofici i sense
demora la preclusió i, sens perjudici de la responsabilitat en què
hagin pogut incórrer els qui n’hagin causat l’incompliment, s’ha
de continuar la tramitació del procediment i impulsar-lo, d’ofici,
les vegades que calgui.

Article 4
Concepte
Són inversions d’interès autonòmic les declarades com a tals
pel Govern de les Illes Balears per la seva especial rellevància
per al desenvolupament econòmic i social en el seu àmbit
territorial.
Article 5
Declaració i tramitació de les inversions d’interès
autonòmic
1. La declaració d’una inversió d’interès autonòmic és adoptada
pel Consell de Govern a proposta de qualsevol conseller en
l’àmbit de la seva respectiva competència.
2. Aquesta declaració es pot acordar en qualsevol moment de la
tramitació administrativa, però només tindrà efecte a partir de
la data en què es declari l’interès autonòmic de la inversió.
3. Les inversions d’interès autonòmic han de tenir en els seus
diferents tràmits administratius un impuls preferent i ràpid,
davant qualsevol administració de les Illes Balears.
Article 6
Principi general de reducció de terminis administratius
Els terminis ordinaris de tràmit en els procediments
administratius prevists en la normativa balear, quan es tracti
d’inversions declarades d’interès autonòmic, s’han de reduir a
la meitat, llevat dels relatius a la presentació de solAlicituds i
recursos.
Article 7
Regla especial en matèria d’urbanisme
1. Resten reduïts a la meitat els terminis establerts legalment en
matèria de tramitació, aprovació i execució del planejament
urbanístic quan tenguin per objecte exclusiu obres i
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instalAlacions d’inversions declarades d’interès autonòmic pel
Govern de les Illes Balears.
2. Així mateix, s’han de reduir a la meitat els terminis per a
l’atorgament de qualssevol llicències que siguin necessàries per
a l’execució, l’obertura o el funcionament de les obres i
instalAlacions esmentades.
Article 8
Regla especial en matèria de medi ambient
Resten reduïts a la meitat els terminis establerts legalment
en els procediments mediambientals que s’hagin de tramitar per
a l’execució de les inversions declarades d’interès autonòmic,
tot això sens perjudici dels terminis que estableix la legislació
bàsica de l’Estat.
TÍTOL II
IMPLANTACIÓ DE NOVES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES EMPRESARIALS O
PROFESSIONALS
Article 9
Declaració responsable d’inici d’activitat
1. El Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller
competent en la matèria, pot acordar, mitjançant decret, els
supòsits en què és aplicable el sistema de declaració responsable
per a l’inici d’una determinada activitat econòmica, empresarial
o professional, en els casos en què aquesta activitat econòmica
estigui sotmesa a llicència o autorització administrativa prèvia,
sense que resulti aplicable en els àmbits de les obres
d’urbanització i edificació.
2. En els àmbits esmentats en l’apartat anterior, i una vegada
que ja estiguin delimitats els supòsits corresponents, el titular de
l’activitat de què es tracti, o la persona que el representi, pot
iniciar l’activitat econòmica, empresarial o professional,
mitjançant la subscripció d’una declaració responsable sobre el
compliment dels requisits legalment establerts per obtenir la
llicència o l’autorització administrativa prèvia.
Article 10
Requisits complementaris
1. En determinades activitats, que s’han de precisar en el decret
respectiu, es pot exigir la documentació tècnica que acrediti el
compliment de la normativa aplicable a l’activitat de què es
tracti.
2. En els casos en què aquest decret ho determini, la declaració
responsable s’ha de presentar juntament amb l’aval que es fixi.
Article 11
Comprovació posterior
1. Un cop presentat el document de declaració responsable, que
comporti l’inici de l’activitat, l’òrgan o organisme competent
per raó de la matèria de les diferents administracions públiques
de les Illes Balears ha de fer les comprovacions pertinents per
verificar la conformitat de les dades declarades.

2. Si de les comprovacions efectuades es desprèn la falsedat o
la inexactitud de les dades declarades, se suspendrà l’activitat,
amb l’audiència prèvia de la persona interessada, i es confiscarà
l’aval constituït, si escau, sens perjudici que, si correspon, es
pugui incoar un expedient d’esmena de defectes o, si escau,
sancionador. Si hi ha risc per a les persones o les coses, la
suspensió es podrà adoptar de forma cautelar i immediata,
mitjançant una resolució motivada.
TÍTOL III
MESURES EN MATÈRIA DE TURISME
Capítol I
Regularització sectorial de places turístiques
Article 12
Objecte i àmbit d’aplicació
1. S’estableix el procediment extraordinari al qual s’ha d’ajustar
el procés de regularització sectorial de les places turístiques de
què disposin els establiments d’allotjament turístic situats en el
territori de les Illes Balears que estiguin autoritzats i inscrits en
el Registre General d’Empreses, Activitats i Establiments
Turístics, abans del 31 de desembre de 2007, sempre que la
implantació de les places esmentades no hagués suposat
infracció urbanística greu i es trobin en alguna o algunes de les
situacions següents:
• Increment d’unitats i/o places d’allotjament en relació amb
les autoritzades.
• Modificació de la superfície del sòl que per al compliment
de la superfície mínima del solar per plaça figuri en el
projecte i en l’escriptura del solar, i d’acord amb la qual
s’atorgà l’autorització.
• Adaptació pel que fa al còmput del nombre de places en
relació amb la situació de fet que reflecteixin una
discrepància entre la capacitat real i l’autoritzada de les
unitats d’allotjament.
2. La regularització s’ha d’efectuar mitjançant operacions
d’adquisició de les places necessàries, d’acord amb el que
estableix l’article 51 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, practicades a través de l’organisme
gestor de les places turístiques previst en l’article 54 de la
mateixa llei.
3. El resultat de la regularització no podrà suposar que la relació
entre el nombre de places i els metres quadrats de superfície del
solar sigui inferior al 75 % de la legalment autoritzada.
Article 13
SolAlicituds
1. En el termini màxim i improrrogable de vuit mesos, els
titulars de l’explotació o els propietaris, indistintament, dels
establiments turístics afectats han de presentar la solAlicitud
d’autorització de les places turístiques, d’acord amb el model
que estableix l’annex I d’aquesta llei, a la qual han d’adjuntar la
documentació següent:
• Certificat expedit per l’organisme gestor de la borsa de
places turístiques, que preveu l’article 54.4 de la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears,
que acrediti l’adquisició de les places necessàries.
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•

•

•

•

Declaració responsable del propietari o del titular de
l’establiment turístic, que inclogui la memòria descriptiva de
l’estat actual de l’establiment turístic, d’acord amb el model
que estableix l’annex II.
Certificat municipal que acrediti l’ús turístic de la parcelAla
i la inexistència d’expedient d’infracció urbanística greu
com a conseqüència de la implantació de les places per
regularitzar.
Certificat final de mesures de seguretat i protecció contra
incendis, actualitzat d’acord amb la normativa que hi sigui
aplicable i amb l’expressió del nombre d’unitats i places,
signat per un tècnic competent i visat pel colAlegi oficial
corresponent.
Nota simple informativa del Registre de la Propietat, emesa
amb posterioritat a l’entrada vigor d’aquesta llei, de les
finques registrals afectes a l’explotació turística.

2. Les solAlicituds s’han de presentar en el registre de l’autoritat
turística competent o en qualsevol dels registres que preveu
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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e) Impulsar projectes de recerca científica, desenvolupament
i innovació tecnològica (R+D+I) que tenguin relació amb
l’àmbit turístic.
f) Dur a terme qualssevol altres activitats que tenguin per
objectiu millorar la qualitat de les infraestructures turístiques,
diversificar i desestacionalitzar l’oferta i consolidar la posició
de lideratge en matèria turística.
2. La preselecció d’activitats i projectes s’iniciarà durant la
tramitació de les regularitzacions, mitjançant un informe relatiu
a la seva viabilitat tècnica i econòmica.
3. A mesura que es recaptin els fons procedents del
procediment descrit en els articles anteriors, l’organisme gestor
seleccionarà definitivament en un termini màxim d’un mes els
projectes viables que s’ajustin a la recaptació obtinguda, i
s’executaran per via d’urgència, d’acord amb el capítol II del
títol I d’aquesta norma.
Capítol II
Plans per a la millora de les infraestructures i dels
establiments turístics

Article 14
Procediment

Article 16
Modernització d’establiments turístics

1. Atès el caràcter extraordinari del procediment, durant la seva
tramitació, l’administració turística competent únicament ha de
comprovar el compliment dels requisits que preveu l’article 13.1
d’aquesta llei, i també les normes referides a la classificació de
l’establiment. En aquest darrer cas, pot dispensar de determinats
requisits de classificació els establiments, ponderant les seves
característiques especials o les circumstàncies concurrents.

Els establiments turístics de les zones que hagin estat objecte
d’un pla de millora i rehabilitació de les infraestructures
públiques i, en particular, els d’allotjament que s’hagin acollit
a la regularització sectorial de places turístiques, han
d’acreditar, en un termini màxim d’un any, el compliment del
Pla de Qualitat impulsat per l’Institut de Qualitat Turística o del
que s’homologui per a la modernització permanent prevista en
el capítol IV del títol II de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, amb l’objectiu de millorar
les instalAlacions de climatització, de prestar nous serveis i
d’establir mesures de protecció del medi ambient, consum
d’aigua i energia i reducció de la producció de residus, entre
d’altres.

2. El termini per resoldre aquest procediment és de sis mesos.
Una vegada transcorregut aquest termini, s’entén estimada la
solAlicitud.
Article 15
Fons recaptat: destinació i termini per executar-lo
1. Els ingressos obtinguts amb la gestió de la borsa de places
s’han de destinar, amb la deducció prèvia del cost de gestió de
l’oficina d’informació a la qual es refereix l’article 18 d’aquesta
llei, a la realització, en exclusiva, en l’àmbit respectiu de cada
una de les illes, de les activitats que determini l’organisme
gestor de la borsa de places turístiques, i que tenguin per
objecte:
a) Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions
d’esponjament, entre d’altres.
b) Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament
turístics obsolets en projectes socials, culturals, educatius o
lúdics i esportius que, en tot cas, han de preservar el medi
ambient.
c) Fomentar, de manera directa o indirecta, qualsevol
activitat que persegueixi la diversificació i la
desestacionalització de l’oferta turística a cada una de les illes.
d) Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de
l’oferta turística.

Article 17
Millora d’establiments
1. Les solAlicituds de modernització d’establiments turístics que
es presentin durant el termini de dos anys des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei i que tenguin per objecte la millora de
serveis i instalAlacions, qualificades així per l’administració
turística competent, mitjançant informe previ, preceptiu i
vinculant, quedaran excepcionalment excloses dels paràmetres
urbanístics i turístics que, estrictament, n’impedeixin
l’execució, sempre que l’ús turístic resulti permès en la parcelAla
i tenguin per objecte potenciar la desestacionalització, o millorar
la seguretat i accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels
establiments turístics. La primera finalitat comprèn la millora de
les instalAlacions de climatització, i la incorporació dels serveis
de gimnàs, SPA, piscines exteriors climatitzades i cobertes i
sales de convencions o de congressos. La segona inclou
l’eliminació de barreres arquitectòniques, la instalAlació
d’escales d’emergència o d’ascensors exteriors, el tancament de
balcons dins d’un projecte de remodelació integral de façanes
i l’establiment de mesures de protecció mediambiental relatives
al consum d’aigua i energia, o a la reducció i la millora del
tractament dels residus produïts. Es podrà també incorporar
qualsevol millora de serveis i instalAlacions directament
encaminada a aconseguir les finalitats esmentades o la recerca
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o consolidació de nous segments de mercat, si tan sols suposen
reordenació de volums existents o aprofitament del subsòl ja
edificat. En cap cas la millora de serveis i instalAlacions podrà
suposar augment de places.
2. Si aquestes solAlicituds tenen per objecte l’augment de
categoria i/o el canvi a un grup superior en serveis i es presenten
dins el mateix període fixat en l’apartat anterior, es podran
autoritzar, amb el manteniment del mateix nombre de places,
encara que això suposi un increment correlatiu de
l’edificabilitat, que no podrà excedir el que estrictament
requereixi l’augment de categoria pretès, ni suposar menyscapte
dels serveis i les instalAlacions ja implantats. Així mateix, el
propietari o titular de l’establiment turístic podrà solAlicitar la
dispensa de les condicions requerides per a l’augment de
categoria que siguin impossibles de complir com a
conseqüència de la realitat física de l’establiment. En cap cas,
el resultat final de les dispenses concedides podrà suposar una
desvirtuació de la categoria pretesa.
3. L’exoneració de paràmetres urbanístics prevista en els
apartats anteriors no podrà superar en conjunt, quant a
l’augment de volum i l’ocupació de parcelAla, el límit del 10 %
en relació, respectivament, amb el legalment construït i no es
podrà destinar a un ús distint del turístic. Tampoc no podrà
suposar augment de l’altura màxima permesa, excepte per
instalAlar la caixa dels ascensors o de les escales d’emergència
o els aparells de climatització, telecomunicació o energies
alternatives, ni incomplir les alineacions ni les reculades
aplicables. En el supòsit d’establiments turístics ubicats en sòl
rústic protegit o en edificis declarats com a bé d’interès cultural
o catalogats, no s’aplicarà l’exoneració de paràmetres
urbanístics i qualsevol actuació s’haurà de sotmetre a la seva
respectiva normativa específica.
4. El que estableixen els tres apartats anteriors serà íntegrament
aplicable als establiments d’allotjament turístic. En el cas dels
establiments de l’oferta complementària, la millora de serveis
i instalAlacions que es podrà tenir en compte serà la relativa a les
finalitats de seguretat i accessibilitat consistents en l’eliminació
de barreres arquitectòniques, les escales o sortides d’emergència
o l’establiment de mesures de protecció mediambiental relatives
al consum d’aigua i energia, o a la reducció i la millora en el
tractament dels residus produïts.
Article 18
Facilitació de l’accés als ajuts estatals
L’administració competent en matèria turística ha de crear
una oficina d’informació amb l’objectiu de facilitar l’accés dels
propietaris o titulars dels establiments turístics de les Illes
Balears als ajuts per a rehabilitació i millora prevists en el pla
estatal de renovació d’instalAlacions turístiques i la presentació
de les solAlicituds per a la regularització sectorial de places
turístiques, a la qual es refereix el capítol I d’aquest títol.

Article 19
Suplement autonòmic dels ajuts estatals
El Govern de les Illes Balears podrà determinar un ajut
suplementari als estatals a què es refereix l’article anterior.
Article 20
Suport a la desestacionalització
Quan els òrgans competents en matèria de turisme
estableixin línies d’ajuts o subvencions, tindran prioritat les que
tenguin per objecte el suport a establiments turístics que
mantenguin l’obertura i el funcionament un mínim de vuit
mesos anuals.
Capítol III
Simplificació de procediments
Article 21
Simplificació del procediment per a l’autorització sectorial
turística única
El procediment d’autorització prèvia i d’obertura per a les
construccions, obres i instalAlacions de les empreses, les
activitats i els establiments turístics que preveuen l’article 48 de
la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears, i les disposicions complementàries, queda substituït per
un procediment d’autorització sectorial turística única.
Disposició addicional primera
Declaració responsable d’inici d’activitat
Abans del 31 de març de 2009, totes les conselleries han
d’elevar al Govern la seva proposta de procediments de llicència
o autorització en què pugui ser aplicable la declaració
responsable per a l’inici de l’activitat, amb l’especificació
d’aquells en els quals s’hagin d’exigir els requisits
complementaris a què es refereix l’article 10.
Disposició addicional segona
Unificació de procediments i simplificació de tràmits
En el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei cada conselleria ha d’elevar al Consell de Govern
la seva proposta d’unificació de procediments i de simplificació
de tràmits.
Disposició addicional tercera
Regulació de l’autorització sectorial turística única
1. L’article 48 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent:
"Article 48
Autorització sectorial turística única
1. Les construccions, obres i instalAlacions de les empreses,
les activitats i els establiments turístics queden subjectes a
l’obtenció de l’autorització sectorial turística única.
2. Aquesta autorització té el caràcter de concurrent amb
altres llicències i autoritzacions de la resta d’administracions
públiques, de manera que és necessària l’obtenció de totes
aquestes llicències per a l’inici de l’activitat, tot això sens
perjudici del que preveu l’article 85 de la Llei 16/2006, de
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17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades
d’activitat de les Illes Balears.
3. Es determinarà per reglament el procediment i la
documentació que s’ha de presentar, en cada cas, per a
l’obtenció de l’autorització esmentada."
2. El procediment simplificat d’autorització sectorial turística
única que preveu l’article 21 d’aquesta llei ha de ser desplegat
reglamentàriament en el termini de quatre mesos, comptadors
des que entri en vigor.
Disposició addicional quarta
Concepte d’apartaments turístics
L’article 21 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, passa a tenir la redacció següent:
"Article 21
Concepte
1. S’entén per apartament turístic l’establiment que presta
servei d’allotjament i que disposa, per estructura i serveis,
de les instalAlacions adequades per a la conservació,
l’elaboració i el consum d’aliments en totes les unitats
d’allotjament.
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"i) Desenvolupament urbanístic del pla de reconversió
turística de la Platja de Palma i de les altres zones turístiques
que puguin ser aprovats per les institucions competents."
Disposició addicional setena
Concordança de la llicència d’edificació i ús del sòl i el
permís d’instalAlació
Com a excepció al que es preveu en l’article 23 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears, els projectes relatius
a solAlicituds de millora d’establiments turístics a què es refereix
l’article 17 d’aquesta llei podran obtenir llicència municipal
d’edificació i ús del sòl amb anterioritat al permís d’instalAlació,
sempre que s’incorpori al procediment certificació acreditativa
del fet que, segons la normativa territorial i urbanística, l’ús
turístic resulta admès en la parcelAla.
Disposició addicional vuitena
Modificació de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures
urgents per al desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears
S’afegeix una disposició addicional tercera a la Llei 4/2008,
de 14 de maig, que tindrà la redacció següent:
"Disposició addicional tercera

2. Els apartaments turístics amb autorització turística en
vigor tenen, a més, l’opció d’oferir als seus clients servei de
menjador. En aquest cas, ho han de comunicar a l’organisme
competent, el qual desplegarà reglamentàriament les
condicions mínimes que se’ls exigiran d’acord amb la
categoria dels apartaments turístics."
Disposició addicional cinquena
Inversions d’interès insular
Els consells insulars podran acordar, mitjançant acord del
Consell Executiu adoptat a proposta del titular del departament
respectiu, la declaració d’inversió d’interès insular que
comportarà, a cada àmbit territorial, els mateixos efectes
prevists per a les inversions d’interès autonòmic en el capítol II
del títol I d’aquesta llei.
Disposició addicional sisena
Agilitació del desenvolupament urbanístic i edificador
1. En el període de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, i a l’efecte de poder solAlicitar llicència d’obres d’edificació
amb anterioritat a l’acabament de les obres d’urbanització
corresponents, es deixa sense efecte el punt 1 de la Norma 12
del Pla Territorial de Mallorca. En tot cas, l’execució de les
obres es durà a terme de forma simultània amb les
d’urbanització, suficientment avalades.
2. A l’efecte de permetre que els municipis que no s’hagin
adaptat als instruments d’ordenació territorial i disposin de
zones turístiques en les quals siguin necessari dur a terme
actuacions urbanístiques per a la seva millora i
desenvolupament puguin aprovar les modificacions puntuals del
planejament urbanístic necessàries, s’incorpora la lletra i) dins
l’apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 14/2000,
de 21 de desembre, d’ordenació territorial, amb la redacció
següent:

Excepcionalment, el consell insular podrà autoritzar,
prèvia solAlicitud justificada del municipi afectat, la no
subjecció a la reserva prevista en l’article 6 d’aquesta llei o
la seva reducció, així com la reducció del percentatge
previst en l’article 7 fins a un 10 %, en els àmbits d’actuació
que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
a) Que es tracti d’una zona turística no inclosa en l’àmbit
d’un pla d’ordenació de l’oferta turística, per a la qual el pla
territorial insular en determini la seva reordenació, i sempre
que aquesta impliqui una reducció de l’aprofitament
urbanístic respecte de l’existent amb anterioritat.
b) Que més del 50 % de la superfície de l’àmbit
d’actuació s’hagi de destinar a dotacions públiques amb
l’obligatorietat dels propietaris de cedir gratuïtament els
terrenys.
c) Que es tracti d’àmbits d’actuació el sòl lucratiu dels
quals es destini predominantment a ús residencial i la seva
execució suposi l’edificació de menys de 20 habitatges.
d) Que es tracti de sòls urbans inclosos en unitats
d’actuació amb delimitació aprovada a l’entrada en vigor
d’aquesta llei, sempre que les edificacions existents dins el
seu àmbit suposin l’ocupació d’almenys el 60% del sòl
lucratiu i siguin adequades al planejament vigent."
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Disposició addicional novena
Condicions d’autorització i integració paisatgística en sòl
rústic d’instalAlacions associades a explotació d’aqüífers
1. Les edificacions i instalAlacions associades a una activitat
d’envasament i posterior emmagatzematge d’aigua mineral
destinada a consum humà que s’ubiquin en sòl classificat com
a rústic protegit i se situïn en l’àmbit de la font poden ser
objecte d’autorització per part de l’ajuntament corresponent
amb el compliment dels requisits següents:
a) Les persones o entitats interessades titulars de les
referides edificacions i/o instalAlacions hauran d’efectuar la
solAlicitud del permís municipal d’instalAlació i llicència
d’obertura i de la llicència urbanística, mitjançant la presentació
de la documentació tècnica corresponent dins del termini d’un
any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.
b) La solAlicitud esmentada, que inclourà un estudi
d’integració paisatgística i de minimització de l’impacte visual
de les edificacions o instalAlacions, haurà d’obtenir la declaració
d’interès general a què es refereixen els articles 26 i 37 de la
Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears i
l’informe favorable de l’òrgan mediambiental .
c) S’haurà d’acreditar la possessió dels títols d’autorització
o concessió d’aprofitaments exigits per la legislació sectorial
d’aigües atorgats per l’organisme competent en matèria de
gestió de recursos hídrics.
2. Els paràmetres urbanístics admissibles a l’autorització que
concedeixi l’ajuntament es limitaran als estrictament necessaris
per a les instalAlacions o edificacions existents, encara que
excepcionalment i justificadament, amb informe previ i
favorable de l’organisme competent, es pot admetre alguna
ampliació de les instalAlacions que no podrà excedir el 10 % de
les existents, incloses les accessòries, que requereixi el
compliment de les normes de dret comunitari i estatal
reguladores de les condicions sanitàries per al tractament de les
aigües minerals de consum humà.
3. El procediment d’autorització de les activitats, edificacions
i instalAlacions associades regulades en els apartats anteriors
serà el que s’estableix per a la concessió de les llicències
urbanístiques municipals i per als permisos d’instalAlació i
llicències d’obertura i funcionament que regulen les respectives
legislacions sectorials.
Disposició transitòria primera
Règim transitori
Fins que no entri en vigor el desplegament reglamentari a
què es refereix la disposició addicional tercera, les solAlicituds
d’autorització per a empreses, activitats i establiments turístics
es continuaran regulant pel que preveu la normativa anterior.
Disposició transitòria segona
Tramitació d’urgència de contractes
L’aplicació de la tramitació d’urgència als contractes a què
es refereix l’article 3 d’aquesta llei serà aplicable a aquells
contractes la tramitació dels quals s’iniciï a partir del moment
en què entri en vigor.

Disposició transitòria tercera
Inici del termini per regularitzar les places turístiques
El termini de vuit mesos previst en l’article 13 s’iniciarà a
partir de la data de constitució, a cada una de les illes, de
l’organisme gestor de les places turístiques previst en l’article
54 de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes
Balears.
Disposició final primera
Modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears
El Govern de les Illes Balears, en el termini de sis mesos
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elevar
al Parlament de les Illes Balears un projecte de llei de
modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística
de les Illes Balears, que inclogui, com a mínim, les
conseqüències derivades del que estableix aquesta llei.
Disposició final segona
Desplegament reglamentari i creació de l’organisme gestor
de places turístiques
1. El Govern de les Illes Balears ha de dictar les disposicions
reglamentàries necessàries per desplegar aquesta llei, d’acord
amb la competència de foment del desenvolupament econòmic
que incideix sobre l’ordenació i la planificació de l’activitat
econòmica general en l’àmbit autonòmic.
2. La creació de l’organisme gestor previst en l’article 54 de la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, que haurà de
comptar amb la participació, com a mínim, del sector
empresarial d’allotjaments turístics i dels sindicats més
representatius, correspondrà a cada consell insular. En el cas de
l’illa de Mallorca, fins que s’aprovi el decret de traspàs de les
funcions i dels serveis inherents a la competència de l’ordenació
turística, la gestió correspondrà al Consorci per a la Millora de
les Infraestructures Turístiques i per al Foment de la
Desestacionalització de l’Oferta de l’Illa de Mallorca, creat per
Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2008.
Disposició final tercera
Entrada en vigor i pèrdua de vigència de determinats
articles
1. Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. L’article 3 perdrà la seva vigència i, per tant, quedarà
derogat el 31 de desembre de 2009, llevat que el Govern l’hagi
prorrogat, anteriorment, pel termini màxim d’un any, fins al 31
de desembre de 2010.
3. Les mesures previstes en l’article 17 quedaran sense efecte
una vegada transcorregut el termini de dos anys des que entrin
en vigor.
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ANNEX I
MODEL DE SOLALICITUD

Declar sota la meva responsabilitat que les dades
contingudes en la memòria descriptiva que s’adjunta són certes.

SolAlicitud de regularització sectorial de places turístiques
Dades del solAlicitant:
_____________, amb NIF núm. _______, en representació
d______, amb NIF/CIF núm. _______, com a propietari/titular
de l’establiment______________________,adreça de
notificació_____,TM__________, CP________.
De conformitat amb el que estableix la llei /2009, ..., de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears
SolAlicit:
La regularització d___unitats i ___ places corresponents a
l’establiment denominat__________, núm. registre_______,
situat a ____________________.
_______, ____d_________de____

Documents adjunts:
• Certificació acreditativa de l’adquisició de les places
necessàries per optar a l’autorització.
• Declaració responsable amb la memòria descriptiva de
l’estat actual de l’establiment.
• Certificat municipal que acrediti l’ús turístic de la parcelAla
i la inexistència d’infracció urbanística greu, com a
conseqüència de la implantació de les places a regularitzar.
• Certificat final d’instalAlacions de mesures de seguretat i
protecció contra incendis, actualitzat d’acord amb la normativa
que sigui d’aplicació i amb expressió del nombre d’unitats i
places, signat per tècnic competent i visat pel colAlegi oficial
corresponent.
• Nota simple informativa del Registre de la Propietat, emesa
amb posterioritat a l’entrada vigor d’aquesta llei, de les finques
registrals afectes a l’explotació turística.
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_________, ____d_________de____
Destinació:
Informació mínima que ha d’incloure la memòria
descriptiva de l’establiment:
• Nom, grup, categoria i número de registre.
• Relació d’unitats d’allotjament autoritzades amb indicació
del seu número identificació, ubicació, capacitat, superfície
del dormitori, superfície de la sala, superfície del bany,
superfície de la terrassa i superfície de la cuina.
• Relació d’unitats d’allotjament i/o places que es regularitzen
amb indicació del seu número d’identificació, ubicació,
capacitat, superfície del dormitori, superfície de la sala,
superfície del bany, superfície de la terrassa i superfície de
la cuina.
• Característiques de l’edificació: nombre d’edificis, la seva
ubicació, identificació i nombre de plantes de cadascun.
• Descripció de les zones comunes:
< Vestíbul – recepció: ubicació, superfície i si disposa de
climatització.
< Serveis higiènics generals: ubicació, nombre i superfície.
< Sales socials: ubicació, nombre, superfície i
climatització.
< Menjadors: ubicació, nombre, superfície i climatització.
< Altres dependències i instalAlacions: sales de
conferències, sales de reunions, sales de joc, restaurants,
piscines, instalAlacions esportives, gimnàs, sauna, SPA,
etc., amb indicació de la seva ubicació i superfície.
També es podrà incloure tota la informació de l’establiment
que es consideri rellevant per a la present solAlicitud.

3.8. INTERPELALACIONS
Destinació:
Ordre de Publicació
ANNEX II
DECLARACIÓ RESPONSABLE
SolAlicitud de regularització sectorial de places turístiques
Dades del solAlicitant:
___________________, amb NIF núm. ._______________, en
representació d_________, amb NIF/CIF núm.__________,
com a propietari/titular de l’establiment_________________,
adreça de notificació ______________,TM______________,
CP____

RGE núm. 4580/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb l'enfonsament del
vaixell Don Pedro en aigües d'Eivissa. (Mesa de 4 de març de
2009).
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Dades de l’establiment:
A)
Nom______________, número de registre_________, situat a
________________,TM__________________, CP________,
amb ____ unitats i ____ places autoritzades i ____ unitats i
____places per a les quals se solAlicita la regularització.
De conformitat amb el que estableix la llei ..../2009,..., de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb l'enfonsament del
vaixell Don Pedro en aigües d'Eivissa.

2322

BOPIB núm. 74 - 6 de març de 2009
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Interessats a conèixer quina ha estat la política del Govern
de les Illes Balears en relació amb l'enfonsament del vaixell
Don Pedro en aigües d'Eivissa, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern sobre aquest extrem.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
RGE núm. 4594/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sistema de contractació de les obres del Pont del tren a Palma.
(Mesa de 4 de març de 2009).

Ordre de Publicació

RGE núm. 4595/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empresa que ha executat les obres del Pont del tren. (Mesa de
4 de març de 2009).

RGE núm. 4578/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9825/08, relativa a
política del Govern en relació amb el transport aeri. (Mesa de
4 de març de 2009).

RGE núm. 4596/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
import de les obres del Pont del tren. (Mesa de 4 de març de
2009).

3.9. MOCIONS

Palma, a 4 de març 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. 9825/08,
relativa a política del Govern en relació amb el transport aeri, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller de
Mobilitat del Govern de les Illes Balears per la seva pèssima
gestió davant la crisi que pateix el sector aeri de les Illes
Balears.

RGE núm. 4597/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
omissió del nom del Sr. Pau Cavaller a la circular de
nomenaments d'interins. (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4598/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proves de selecció per contractar el Sr. Pau Cavaller. (Mesa
de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4599/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intervenció del comitè d'empresa a la selecció del Sr. Pau
Cavaller. (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4600/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
director de les obres del desdoblament Inca-Enllaç. (Mesa de
4 de març de 2009).

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a suprimir la Direcció General de Transports Aeri
dependent de la Conselleria de Mobilitat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar en el termini de tres mesos un pla
estratègic d’actuació en matèria de transport aeri que, com a
mínim, contempli els següents àmbits:

Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

a) Problemàtica de la fuita de les companyies aèries que
operen a les Illes Balears.
b) Cogestió aeroportuària.
c) InstalAlació de la tarifa única de 27,5 euros en vols
interinsulars.
d) Declaració de servei públic dels vols de les illes menors
amb la península.
e) Reducció de les taxes aeroportuàries.
Palma, a 27 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin sistema contractual s'ha seguit per a l'adjudicació de
les obres del Pont del tren de Palma?
Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

BOPIB núm. 74 - 6 de març de 2009

2323

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

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

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.

Quina empresa constructora ha executat les obres del Pont
del tren de Palma?

Ha intervengut el comitè d'empresa tal i com marca el
conveni colAlectiu en la selecció del Sr. Pau Cavaller?
Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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

Quin cost han tingut les obres del Pont del tren de Palma?

Qui ha estat designat com a director de les obres del
desdoblament Inca-Enllaç?

Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu el conseller de Mobilitat va ometre el nom
del Sr. Pau Cavaller en la circular del nomenament d'interins?
Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines proves de selecció s'han seguit en la contractació del
Sr,. Pau Cavaller?
Palma, a 24 de febrer de 2009.
La diputada:
Margalida I. Cabrer i González.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 4746/09, de l'Hble. Sr. Diputat Eduard
Riudavets i Florit, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a CATISA. (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4750/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Programa "Entre Illes 2008". (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4751/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou servei
a la pàgina web de la Direcció General de Consum. (Mesa de
4 de març de 2009).
RGE núm. 4752/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de vigilància i salvament de 2008. (Mesa de 4 de març de
2009).
RGE núm. 4753/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Institut de la Joventut. (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4755/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a garantia del transport escolar dels nins i nines amb
discapacitat. (Mesa de 4 de març de 2009).
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RGE núm. 4756/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
de l'activitat i l'ocupació del sector industrial a Menorca.
(Mesa de 4 de març de 2009).

Com valora la consellera d'Educació i Cultura el
desenvolupament del programa "Entre Illes 2008" per als
escolars?
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

RGE núm. 4757/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a efectes de la
decisió d'abandonar el vaixell "Don Pedro" en el fons marí.
(Mesa de 4 de març de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4758/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
autonòmic d'incentius de la contractació laboral. (Mesa de 4
de març de 2009).
RGE núm. 4759/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats de la mesa de seguiment de la crisi econòmica. (Mesa
de 4 de març de 2009).

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.
Ens pot explicar en què consisteix el servei per a
reclamacions i consultes que recentment s'ha posat en marxa a
través de la pàgina web de la Direcció General de Consum?

RGE núm. 4760/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inauguració del segon cinturó. (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4762/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ampliació del sistema de vigilància i seguretat al Pla pilot de
salvament. (Mesa de 4 de març de 2009).

Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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

Palma, a 4 de març de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Ens podria dir quina valoració fa la Conselleria d'Interior de
la campanya de vigilància i salvament duta a terme el 2008?

A)
Palma, a 4 de març de 2009.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

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 valora la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la
situació actual de l'empresa menorquina CATISA després de les
actuacions que s'han realitzat des del Govern de les Illes Balears
per donar-li viabilitat?
Palma, a 4 de març de 2009.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.

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.
En quin estat es troba l'Institut de la Joventut de les Illes
Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Té previst la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de
les Illes Balears garantir les ajudes per tal que el transport
escolar dels nins i les nines amb discapacitat no s'hagi de
suspendre per manca de pagaments?
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

2325

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins són els resultats de les reunions de la mesa de
seguiment de la crisi econòmica a les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions du a terme la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia per tal de mantenir l'activitat i l'ocupació del
sector industrial de Menorca?
Palma, a 4 de març de 2009.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

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 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?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins efectes tendrà la decisió d'abandonar el vaixell "Don
Pedro" en el fons marí?
Palma, a 4 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quan disposarem en aquesta comunitat autònoma d'un pla
d'incentius de la contractació laboral?
Palma, a 4 de març de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa la Conselleria d'Interior ampliar el sistema de
vigilància i seguretat previst al Pla pilot de salvament amb
unitats dinàmiques a altres municipis de les Illes Balears?
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 4098/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a cicles formatius de grau superior i de grau mitjà a
Formentera per al curs 2009-2010, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 4 de març
de 2009).
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RGE núm. 4100/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a visites escolars a les
institucions, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 4 de març de 2009).

- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar a Formentera per al curs 2009-2010 el
cicle formatiu de grau mitjà en Cures auxiliars d’infermeria, així
com també els cicles formatius d’Informàtica i els de
Tecnologia.

RGE núm. 4103/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures contra el ciberassetjament escolar (ciberbullying),
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports (Mesa de 4 de març de 2009).
RGE núm. 4581/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de les dietes per desplaçaments dels malalts
fora de la seva àrea de salut, amb tramitació davant la
Comissió no permanent de Salut (Mesa de 4 de març de 2009).
Palma, a 4 de març 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
En l’actualitat la Conselleria d’Educació i Cultura a través
de l’IES Marc Ferrer desenvolupa a Formentera un únic curs de
cicle formatiu de grau superior, el curs d’Allotjament que es
troba dins la branca d’Hoteleria i de Turisme.
Del cicle formatiu de grau mitjà es poden cursar a
Formentera els cicles de Gestió administrativa, el de Comerç i
el de Cuina.
En els pressuposts de la comunitat per a l’any 2009 es va
acceptar una esmena per ampliar els serveis de Formació
Professional a Formentera amb un import de 300.000 euros que
fins ara no s’ha concretat en cap nou cicle formatiu.
Està previst que durant els propers anys s’inauguri a
Formentera un modern i avançat poliesportiu i un centre de dia
per a majors, discapacitats, malalts d’Alzheimer i persones amb
altres malalties mentals.

Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Un element cabdal del currículum escolar és el coneixement
de les institucions democràtiques en general i de les
autonòmiques en particular. Aquest coneixement és fonamental
en la tasca de formar ciutadans i ciutadanes conscients dels
valors de la democràcia.
Així mateix la nostra realitat interinsular fa també necessari
el coneixement de la resta d’illes en les quals els alumnes no
resideixen.
Per altra part, la circumstància que les principals institucions
d’autogovern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
estiguin radicades a l’illa de Mallorca (Parlament de les Illes
Balears, Govern de les Illes Balears, Presidència del Govern,...)
dificulta que els alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera
puguin visitar i conèixer directament aquestes institucions per
la gran despesa que els suposa el trasllat per via aèria o
marítima.
Si més no, també és cert que des de les institucions
públiques es fan esforços perquè la realitat de la seva tasca
arribi a la totalitat de les Illes encara que l’abast d’aquestes
iniciatives és encara molt limitat.
En definitiva, en aquest aspecte hi ha encara moltes
mancances que generen clars desavantatges per als escolars
residents fora de Mallorca.

Aquestes noves infraestructures hauran de disposar de tota
una relació de personal qualificat que ara mateix no es pot
trobar a la nostra illa i, si no es fa res, s’haurà de cercar personal
de fora per al seu correcte funcionament.

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

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar l’aplicació de fórmules adients per fer
possible que els alumnes dels centres educatius de Menorca,
Eivissa i Formentera tinguin majors facilitats per poder conèixer
directament les institucions de la comunitat autònoma en seu a
Mallorca.

Proposició no de llei
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a implantar a Formentera per al curs 2009-2010 els
cicles formatius de gran superior en Animació d’activitats
físiques i esportives i el d’Animació sociocultural.

Proposició no de llei
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Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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La nostra població infantil i juvenil ha estat especialment
sensible a aquests avanços de les comunicacions, el que ha
suposat en poc temps importants canvis de comportament
motivats per la incorporació de nous mitjans electrònics a la
vida quotidiana. Des de la perspectiva de la seguretat ciutadana
això es tradueix en una major exposició a nous riscos per a un
sector particularment sensible de la societat.

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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
La revolució de les noves tecnologies ha portat, juntament
amb els evidents beneficis a la nostra vida quotidiana, l’aparició
de noves categories delictives i de nous problemes associats
amb les possibilitats resultants de l’extens ús.
La disponibilitat generalitzada per part d’infants i
d’adolescents d’ordinadors amb accés a Internet, webcams o
mòbils amb gravadora han portat l’aparició i el creixement
exponencial d’una nova modalitat d’assetjament escolar,
fenomen conegut amb el terme anglosaxó bullying.
Una varietat de les fórmules d’assetjament a les quals es fa
referència és l’agressió electrònica a menors, coneguda també
com cyberbullying, això és la utilització de les tecnologies de la
societat de la informació i de les comunicacions,
fonamentalment telefonia mòbil i Internet, amb l’objecte
d’intensificar el perjudici a través de la seva publicació en
contextos audiovisuals i en un mitjà d’extensió universal.
Segons experts en aquesta problemàtica i associacions com
SOS Bullying, el 35% dels casos d’abusos i humiliacions entre
companys d’escola durant l’any 2008 varen comptar amb les
noves tecnologies com a eina dels agressors, ja sigui en forma
de SMS, e-mails, Messenger o difusió de gravacions. Segons
dades d’aquesta associació, el nombre de casos enregistrats s’ha
multiplicat per quatre en els darreres dos anys, i s’han convertit,
aquests nous mitjans de comunicació, en un lloc d’expansió i
extensió de l’assetjament que molts d’alumnes sofreixen en els
centres escolars.
Durant els darrers mesos han aparegut amb freqüència als
mitjans de comunicació notícies sobre agressions a menors
enregistrades amb telèfons mòbils que posteriorment eren
distribuïdes a la xarxa.
Front aquests fets es fa necessari reforçar les accions
relacionades amb la joventut i la seguretat en aquells aspectes
que transcendeix a l’àmbit escolar i que causen preocupació
social en relació amb la seguretat de la nostra població més
jove.

Atesa la transcendència d’aquesta modalitat d’assetjament
escolar, un tema tan complex en la seva detecció i prevenció per
la naturalesa dels mitjans utilitzats i els greus danys psíquics i
la disminució del rendiment escolar que causen a les víctimes,
hauríem de prestar atenció a un fenomen que és nou, però que
creix en el sistema educatiu i sobretot hauríem de posar mesures
adients perquè es pugui combatre.
Per tots aquests motius Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un protocol d’actuació que estableixi
mesures eficaces per combatre la nova modalitat d’assetjament
escolar anomenada cyberbullying amb la finalitat de coordinar
les actuacions que es duguin a terme per part de les diferents
institucions implicades, castigant els agressors i protegint les
víctimes.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’Institut per a la convivència i l’èxit
escolar de les Illes Balears el fenomen del ciberassetjament
escolar perquè s’analitzi amb l’objecte de dissenyar actuacions
específiques per tal de combatre’l.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar les actuacions necessàries en els
programes de foment de la convivència escolar i a incloure-hi
accions d’informació i de sensibilització social, així com
l’orientació per a pares i personal docent en matèria de
ciberassetjament escolar, per millorar les accions que ja es
porten a terme des de les diverses conselleries del Govern de les
Illes Balears.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

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

Atès que una de les mesures més importants a la nostra
sanitat pública derivada de la nostra insularitat i les conseqüents
necessitats de desplaçaments entre illes o des de les illes a la
península per rebre determinades prestacions sanitàries és la
cobertura i millora de les condicions tant d’allotjament com
econòmiques dels pacients que s’han de desplaçar i dels seus
familiars.
Atès que si bé al 2004, aquestes condicions es varen
millorar de manera important (mitjançant el Decret 41/2004, de
23 d’abril, pel qual es regulen les compensacions dels usuaris de
l’Ib-salut per a desplaçaments per rebre assistència sanitària fora
de la seva localitat de residència, i l’Ordre de 13 de juliol del
2004 que el desenvolupa):
• eliminant la burocràcia a l’hora de presentar els justificants
i agilitant els pagaments,
• introduint la possibilitat que els pacients i familiars no
haguessin d’avançar els doblers dels bitllets de transport,
• incrementant les dietes econòmiques: amb l’increment anual
de l’IPC i amb la possibilitat, fins a les hores limitada a
menors i totalment dependents, que en qualsevol cas el
pacient desplaçat pogués anar acompanyat amb la percepció
d’una dieta de 25 euros diaris el que va suposar una mesura
humanitzadora rellevant, i
• incrementant el pressupost assignat un 20%.
Malgrat aquest esforç, encara és necessari seguir en aquesta
direcció i de fet aquesta intenció ha estat manifestada tant pel
President del Govern com pel conseller de Salut i Consum.
Atès, però, que durant quasi dos anys de gestió el Govern de
les Illes Balears no ha fet res, tan sols ha incrementat l’IPC de
les dietes i de les despeses econòmiques tal i com ja va establir
el decret del 2004.
Atès que a preguntes formulades en seu parlamentària
tampoc no ha estat possible conèixer quines són les intencions
reals i en quina mesura es pensen millorar aquestes condicions
per part dels responsables sanitaris, amb intervencions
manifestament falses per part del conseller de Salut i Consum
on culpava al PP d’inactivitat en aquest sentit a la legislatura
anterior.
Atès que per al Grup Parlamentari Popular es tracta d’un
tema molt important enquadrat dins la necessària i
imprescindible humanització de la nostra sanitat pública.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, dins aquest període de sessions, millorar les
dietes dels pacients que s’han de desplaçar fora de la seva àrea
de salut per tal de rebre assistència sanitària i dels seus
acompanyants, d’acord amb les necessitats reals actuals.
Palma, a 25 de febrer de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 47/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a baixada
de treballadors autònoms a Menorca. (BOPIB núm. 68 de 16
de gener del 2009).
De quina informació disposa el Govern sobre la baixada de
treballadors autònoms durant el darrer any, referit a l'illa de
Menorca?
D'acord amb les dades de l'Observatori del Treball de la
Conselleria de Treball i Formació elaborades a partir de les de
la Tresoreria General de la Seguretat Social, organisme
competent en matèria d'alta i baixa de treballadors autònoms,
l'evolució de treballadors en alta en el Règim Especial de la
Seguretat Social de Treballadors Autònoms a l'illa de Menorca
en els mesos de desembre dels anys 2006, 2007 i 2008 ha estat
la següent:
Desembre del 2006
7.043 treballadors d'alta
Desembre del 2007
7.179 treballadors d'alta
Desembre del 2008
7.096 treballadors d'alta
Per tant, la diferència entre els mesos de desembre dels anys
2007 i 2008 és de 83 persones, si bé el nombre de treballadors
d'alta en desembre de 2007 és manté per sobre dels que hi havia
en el mes de desembre del 2006.
D'altra banda, les mitjanes d'alta en el Règim Especial
esmentat en els anys 2006, 2007 i 2008 en l'illa de Menorca són
les següents, d'acord amb les mateixes fonts esmentades:
Any 2006: 7.278 treballadors en alta
Any 2007: 7.427 treballadors en alta
Any 2008: 7.564 treballadors en alta

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar, dins aquest període de sessions, les
condicions de les persones que s’han de desplaçar fora de la
seva àrea de salut per tal de rebre assistència sanitària.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, dins aquest període de sessions, cercar solucions
d’allotjament per als pacients i per als seus familiars mitjançant
la creació de recursos específics o la seva concertació.

Així mateix es comunica que durant l'any 2008 la
Conselleria de Treball i Formació ha establert mesures de suport
als treballadors autònoms concretades en les línies d'ajuts
següents:
1. Ajuts per a la promoció de l'ocupació autònoma. La
convocatòria de l'any 2008 es va aprovar amb una dotació
inicial d'1.194.347 euros que va ser objecte de dues
ampliacions per imports de 204.061 euros i 215.000 euros
respectivament, amb la qual cosa la dotació total ha estat
d'1.419.061 euros.
Aquesta línia d'ajuts s'adreça a subvencionar l'establiment de
persones desocupades com a treballadors autònoms, la
reducció dels préstecs destinats a finançar les inversions per
a la creació i posada en marxa de l'empresa, l'assistència
tècnica i la formació en matèria de direcció i gestió
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empresarial i noves tecnologies de la informació i la
comunicació.
Respecte d'aquesta línia durant l'any 2008 s'han concedit
subvencions a 24 persones que s'han constituït com a
treballadors autònoms en l'illa de Menorca, per un import de
382.000 euros.
2. Ajuts per a creació d'ocupació en els denominats nous
jaciments d'ocupació. En l'any 2008 es van destinar 200.000
euros per subvencionar a petites i mitjanes empreses, entitats
sense ànim de lucre i a nous emprenedors. Els ajuts per a
nous emprenedors consisteixen en el finançament parcial
dels costs en la inversió i en una subvenció específica com
a renda de subsistència.
No hi ha hagut solAlicituds de nous emprenedors residents a
l'illa de Menorca.
3. Ajuts per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar
de dones amb fills menors de 8 anys o familiars dependents.
Així mateix, es va aprovar una convocatòria d'ajuts per
fomentar la conciliació de la via laboral i familiar de dones
amb fills menors de 8 anys o familiars dependents que es
constitueixin com treballadores autònomes o per a la de
treballadores autònomes ja constituïdes que contractin els
serveis d'una dona en demanda d'ocupació i la donin d'alta
en el Règim Especial de Treballadores de la Llar de la
Seguretat Social que va comptar amb una assignació de
200.000 euros.
No hi ha hagut solAlicituds de treballadores autònomes
residents a l'illa de Menorca.
4. Subvenció de quotes a la Seguretat Social de persones amb
discapacitat que percebin prestació per desocupació en la
modalitat de pagament únic i s'estableixin com treballadors
autònoms. La convocatòria de l'any 2008 es va dotar amb
una assignació de 245.031 euros. Els ajuts s'adrecen als
perceptors de la prestació de desocupació en modalitat de
pagament únic que s'incorporin en cooperatives i societats
laborals i a persones amb discapacitat que percebin aquesta
modalitat de prestació per desocupació i s'estableixin com
a treballadors autònoms.
S'han concedit subvencions per un import de 2.224,06 euros
a dues sòcies de societats laborals d'alta en el Règim
Especial de Treballadors Autònoms residents a l'illa de
Menorca.
Palma, 13 de gener del 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.
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A data d'avui, el Consorci Formentera Desenvolupament
està pendent, en dates molt properes, de la transferència del
crèdit que, per un import superior als set milions d'euros, se
deriva de la subrogació produïda en les drets i obligacions del
Consorci Eivissa i Formentera Emprenen. Això efectuat
procedirà a aprovar-se el pla d'inversions per a l'any 2009. A
l'espera, aquest any es finalitzaran les obres d'ampliació,
reforma i embelliment del cementiri; i es resoldrà la
convocatòria de subvencions destinades a reconstrucció de
patrimoni rural: parets de pedra seca, cisternes, aljubs, camins.
D'altra banda, la conselleria, en el marc de les competències
que li són pròpies, pensa dur a terme altres actuacions a l'illa de
Formentera dirigides a la millora en la prestació dels serveis
públics; en primer lloc, aquest any 2009 es materialitzarà el
conveni subscrit el desembre de l'any passat amb el Consell
Insular de Formentera per a la informatització del jutjat de pau
de l'illa de Formentera i la seva interconnexió amb la resta de
jutjats de les Illes Balears.
També s'impulsaran convenis dirigits a la promoció de la
millora en la qualitat de la prestació dels serveis administratius:
gestió per processos, avaluació de satisfacció ciutadana,
programes en matèria de formació, cartes ciutadanes, etc.
Palma, 19 de febrer del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 1200/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a vacunes
VPH. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener del 2009).
Quantes alAlotes han estat vacunades contra el virus del
papilAloma humà pels serveis sanitaris gestionats per la
Conselleria de Salut i Consum fins al 31 de desembre del
2008?
4.110 alAlotes s'han vacunat contra el virus del papilAloma
humà a les Illes Balears.
Palma, 23 de febrer del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

B)

A la pregunta RGE núm. 1201/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a
coordinadora de salut per a la dona. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener del 2009).

A la pregunta RGE núm. 1138/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 69 de 30 de gener del 2009).

Quines són les tasques, els programes i les actuacions
engegades fins al 31 de desembre del 2008 per la coordinadora
de salut per a la dona de la Conselleria de Salut i Consum?

Ordre de Publicació

Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Presidència o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?
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Durant l'any 2008 la coordinadora de salut de la dona ha
realitzat, entre d'altres, les següents tasques:
- Facilitar l'abordatge dels problemes o aspectes rellevants
per a la salut.
- Impulsar el desenvolupament de les estratègies del MSC
que l'Observatori de salut de la dona lidera.
- Promoció de la Consulta Jove en els IES en colAlaboració
amb la Conselleria d'Educació.
- Difusió en els centres d'AP del "Protocol de prevenció en
la transmissió heterosexual del VIH amb enfocament de gènere
en l'atenció primària".
- Distribució de la Guia de lactància materna i consells per
a després del part.
- Proposar la incorporació de noves prestacions de serveis
sanitaris dirigits a millorar l'atenció als problemes de salut
condicionats pel gènere i especialment en situacions de
fragilitat.
- Preparació i aplicació del 96/2008, que regula la
prescripció i la dispensació als centres assistencials del Servei
de Salut de les Illes Balears dels medicaments d'intercepció
postcoital.
- ColAlaborar amb les institucions implicades a garantir
l'atenció integral al benestar de les persones per tal d'adapta els
serveis de salut a les necessitats específiques per raó de gènere.
- La coordinadora de la dona és membre del Consell Rector
de l'Institut Balear de la dona i del Consell de Participació de les
dones.
- Impulsar convenis de colAlaboració amb altres institucions
que facilitin la coordinació i l'abordatge interinstitucional de les
desigualtats en salut relacionades amb el gènere.
Palma, 23 de febrer del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 1202/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a servei
d'anticoncepció d'urgència. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
del 2009).

Palma, 23 de febrer del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 1203/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a unitat
d'hospitalització a domicili. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
del 2009).
A quines dependències sanitàries han estat ateses les
persones que eren beneficiàries de la Unitat d'Hospitalització
a domicili que es venia desenvolupant a l'Hospital de Son
Llàtzer?
Al mateix hospital i al seu domicili.
Palma, 23 de febrer del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 1204/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a cursets de
català a l'àmbit sanitari (I). (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
del 2009).
Quins cursets de català per a les persones professionals de
l'àmbit sanitari s'han duit a terme durant l'any 2008?
Especificau-ne el lloc d'impartició, les dades d'execució, la
durada i el nombre de persones assistents.
Durant l'exercici 2008 el Servei de Salut no ha organitzat
cursos específics de català dirigits al personal d'àmbit sanitari.
Els cursos de català que s'han ofert a les gerències han vingut
donats a través de l'Escola Balear d'Administració Pública dins
el programa formatiu que s'estableix cada any.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quantes alAlotes i dones han estat receptores del programa
d'anticoncepció d'urgència i a quins centres de salut i/o
hospitals de les nostres illes?
En 3.601 situacions els nostres facultatius han decidit
utilitzar terapèuticament la píndola de l'endemà.
En els següents centres: CS Arquitecte Bennàssar, CS
Andratx, CS Calvià, CS Casa del Mar, CS Camp Rodó, Hospital
de Son Dureta, CS S'Escorxador, CS Esporles, Hospital de Son
Llàtzer, CS Sant Agustí, CS Santa Catalina, CS Son Cladera,
CS Son Pisà, CS Santa Ponça, CS Son Rullan, CS Son Serra, Cs
Valldargent, CS Verge del Toro, CS Can Misses, CS Es Viver,
CS Sant Antoni, CS Santa Eulàlia, CS Vila, Hospital de
Formentera, Hospital de Can Misses, Cs Arenal de Palma, CS
Coll d'en Rabassa, CS Emili Darder, Cs Escola Graduada, CS
Llucmajor, CS Martí Serra, CS Muntanya, CS Pere Garau, CS
Rafel Nou, CS Son Ferriol, CS Son Gotleu, CS Santa Maria, CS
Sóller, CS Trencadors, Hospital de Son Llàtzer, Hospital de
Manacor, CS Artà, CS Campos, CS Felanitx, CS Manacor, CS
Son Servera, CSA Capdepera, CS Santanyí, CS Vilafranca, CS
Porto Cristo, CS Alcúdia, CS Binissalem, CS Inca, CS Muro,
CS Pollença, CS Sineu, CS Sa Pobla i Hospital comarcal d'Inca.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 1205/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a cursets de
català a l'àmbit sanitari (II). (BOPIB núm. 69 de 30 de gener
de 2009).
Quins cursets de català per a les persones professionals de
l'àmbit sanitari es té previst desenvolupar durant l'any 2009?
Especificau-ne el lloc d'impartició, les dades previstes i la
durada.
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Durant l'exercici 2009 se té previst impartir cursos de català
destinats a les persones que pertanyen a les categories: auxiliar
administratiu, auxiliar d'infermeria, fisioterapeutes i zeladors.
Els cursos es portaran a terme en totes les gerències, la seva
durada dependrà dels grups i del coneixement de la llengua que
posseeixin, i l'inici està previst el pròxim mes de març.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)
A la pregunta RGE núm. 1206/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a llistes
d'espera per a intervencions quirúrgiques. (BOPIB núm. 69 de
30 de gener de 2009).
Quantes persones, amb quin temps mitjà d'espera i amb
quines intervencions preferentment, esperaven per tal de ser
operades als hospitals públics de les Illes Balears des del juny
de 2007 fins al desembre de 2008?
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Quantes persones, amb quin temps mitjà d'espera i amb
quines especialitats preferentment, esperaven per tal de ser
ateses als hospitals públics i/o centres de salut de les Illes
Balears des del juliol de 2007 fins al desembre de 2008?
Pac.

Dem.

Oftalmologia

3.955

34,64

Dermatologia

3.396

32,69

Traumatologia

3.701

34,02

Otorrinolaringologia

2.358

27,17

Rehabilitació

1.968

31,17

Cardiologia

1.503

40,61

Neurologia

1.307

34,83

Digestiu

1.124

42,39

Urologia

1.070

30,80

Cirurgia general

847

23,21

Pediatria

755

29,33

Pac.

Dem.

Medicina interna

201

17,55

Traumatologia

3.090

68,62

Obstetrícia i ginecologia

994

38,53

Cirurgia general i digestiva

2.797

65,87

Endocrinologia

441

31,14

Oftalmologia

1.936

54,17

Pneumologia

292

46,71

820

59,56

Reumatologia

326

39,17

1.094

71,02

Cirurgia infantil

52

9,29

Dermatologia

553

52,5

Psiquiatria

98

20,93

Cirurgia infantil

361

71,61

Hematologia

201

24,89

Cirurgia plàstica

245

57,87

Cirurgia vascular

20

1,80

Cirurgia vascular

271

72,63

Neurocirurgia

79

20,85

Cirurgia maxilAlofacial

147

81,59

Oncologia

28

9,21

Obstetrícia i ginecologia

514

51,17

Cirurgia maxilAlofacial

5

20,80

Neurocirurgia

109

80,94

Cirurgia toràcica

5

12,20

Cirurgia toràcica

25

38,56

Cirurgia cardíaca

6

9,67

Cirurgia cardíaca

26

30,54

24.732

33,42

11.988

61,92

Urologia
Otorrinolaringologia

TOTAL

Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 1207/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthman, relativa a llistes
d'espera per a consultes d'especialistes. (BOPIB núm. 69 de 30
de gener de 2009).

TOTAL

Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple de la cambra RGE núm. 4083/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4099/09,
presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló,
del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i
accepta la retirada de la pregunta esmentada, relativa a
programa de serveis informatius de RTVIB (BOPIB núm. 73,
de 27 de febrer d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple de la cambra RGE núm. 4088/09 i 4089/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de març de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 4656/09,
presentat per la diputada Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
les preguntes esmentades, relatives a resultats de la mesa de
seguiment de la crisi econòmica i a inauguració del segon
cinturó, respectivament (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer
d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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