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1. PLE DEL PARLAMENT

2343

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Antoni Pastor
i Cabrer i l'Hble. Sra. Bàrbara Galmés i Chicón.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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
3 de març de 2009, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 3880/09, relativa a política del Govern en relació amb el
lliurament de la documentació sol.licitada pel Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a complir amb celeritat i en la seva
integritat, allò que estableix el Reglament d’aquesta cambra en
relació amb les iniciatives que els grups parlamentaris realitzen
per al control de l’executiu.

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 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3790/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a Museu de Formentera. (BOPIB 72,
de 20 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
respondre amb la major diligència les preguntes i solAlicituds de
documentació formulades pels grups parlamentaris d’aquesta
cambra."
A la seu del Parlament, 10 de març de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4085/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell de les
arts i la cultura. (BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3
de març de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 9826/08,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés i Chicón.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4087/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'ocupació de les Illes
Balears. (BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4086/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actes reivindicatius per part
d'una associació agrària. (BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4091/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a renda bàsica d'emancipació.
(BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).

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

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

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

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4092/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a bitllets de metro. (BOPIB 73,
de 27 de febrer del 2009).

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4090/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reutilització de llibres de text.
(BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4093/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a campanya per a la renovació
d'electrodomèstics. (BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4094/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració de l'adquisició de la finca Planícia.
(BOPIB 73, de 27 de febrer del 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

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

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, rebutjà els Punts 3, 4, 5, 6 i 7 de la Moció
RGE núm. 3880/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
política del Govern en relació amb el lliurament de la
documentació solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular.
(BOPIB núm. 73 de 27 de febrer de 2009).

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Decaïment de la Pregunta RGE núm. 4084/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de març de 2009, va decaure la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a decisió presa en relació amb les
restes del vaixell Don Pedro (BOPIB núm. 73, de 27 de febrer
d'enguany), atesa l'absència d'aquest diputat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3
de març de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
2488/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
mancomunats de la policia local. (BOPIB núm. 35, de 4 d'abril
de 2008).

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

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 3
de març de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
4527/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a garantia del
pagament de les pensions d'aliments. (BOPIB núm. 43, de 30 de
maig de 2008).
La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament, en sessió de
dia 3 de març de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 2561/09, relativa a
responsabilitats dels països europeus davant el tancament de
la presó de Guantánamo, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears mostra la seva
satisfacció davant el fet que el nou president dels Estats Units
hagi signat les ordres que conduiran al tancament de la presó de
Guantánamo i de les presons secretes de la CIA i a la prohibició
de la tortura a qualsevol centre militar dependent dels Estats
Units.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a impulsar una política de transparència entorn del pas pel
territori de l’Estat dels vols en què avions de la CIA
traslladaven presoners.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a reforçar el compliment dels mecanismes de control del trànsit
d’aeronaus per tal de fer impossible la repetició de casos com el
dels vols secrets de la CIA.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a mostrar la seva disposició a acollir en el territori de l’Estat
presoners de Guantánamo que hagin quedat en situació
assimilable a la de refugiats."
A la seu del Parlament, 10 de març de 2009.
La secretària:
M Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament, en
sessió de dia 4 de març de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 1042/09, relativa a tren a Artà,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

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

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 8509/08 a 8511/08 i 8514/08 a 8519/08,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a projectes d'energia solar,
d'energia eòlica i d'energia fotovoltaica a Menorca. (BOPIB
núm. 54, de 3 d'octubre de 2008).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 perquè el projecte de tren fins a Artà tingui continuïtat
fins a Cala Rajada i doni servei als nuclis turístics de la
comarca."
A la seu del Parlament, 4 de març de 2009.
La secretària:
Aina Crespí i Prunés.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 8661/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del polígon
industrial de Campanet. (BOPIB núm. 55, de 10 d'octubre de
2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

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

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 3365/08, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a inspeccions de venda de
vehicles de segona mà. (BOPIB núm. 37, de 18 d'abril de 2008).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 1052/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures especials per al
sector de la construcció. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de
2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1166/09 a 1181/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a evolució de l'atur. (BOPIB
núm. 69, de 30 de gener de 2009).

2347
Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1058/09 i 1059/09, de
l'Hble. Sra. Diputada catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a aportació del Govern per a
noves infraestructures a Sa Coma (Eivissa) i a finançament
d'aquestes infraestructures. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de
2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 1056/09, de l'Hble. Sra. Diputada
catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desplaçament dels esportistes de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 69, de 30 de gener de 2009).

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 1060/09, de l'Hble. Sra. Diputada
catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a infraestructures esportives per a l'any 2009. (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 d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
J)

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 1057/09, de l'Hble. Sra. Diputada
catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de tecnificació esportiva. (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 d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 1061/09, de l'Hble. Sra. Diputada
catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nou pla d'instalAlacions esportives. (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 d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 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 4 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1041/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni ferroviari. (BOPIB núm. 69, de 30
de gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Directora de l'Agència Catalana
de Protecció de Dades, davant la Comissió de Drets Humans,
sobre l'elaboració de l'informe "Els drets dels menors davant
les noves tecnologies i els mitjans de comunicació, Estat de la
qüestió i propostes de futur".
A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Directora de l'Agència Catalana de
Protecció de Dades, Esther Mitjans i Perelló, qui informà sobre
el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2009, rebutjà el
primer paràgraf de la Proposició no de llei RGE núm. 1042/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a tren a Artà. (BOPIB
núm. 69, de 30 de gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. President de GESA, davant la
Comissió d'Economia, sobre els canvis produïts en el sistema
de tarifació i facturació posat en marxa el mes de gener. (RGE
núm. 3156/09).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença del Sr. President de GESA, Bartomeu Reus i
Beltran, qui, acompanyat del director general de GESA, Andreu
Rotger i Amengual, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 4 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1043/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni de carreteres. (BOPIB núm. 69, de
30 de gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elecció del càrrec de secretari de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 26 de febrer de 2009, atesa
la proposta del Grup Parlamentari Socialista, quedà proclamat
l'Hble. Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles com a secretari
d'aquesta comissió.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Palma, a 9 de març de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS

B)

Ordre de Publicació

Acord de recaptar la presència del president de GESA,
Bartomeu Reus i Beltrán, davant la Comissió d'Economia
(RGE núm. 3156/09).
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 de febrer de 2009, aprovà, per assentiment,
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, de
solAlicitud de compareixença del president de GESA per tal
d'informar sobre els canvis produïts en el sistema de tarifació i
facturació posat en marxa el mes de gener.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 4917/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política lingüística del Govern, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa d'11 de març de 2009).
Palma, a 11 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 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 lingüística del Govern.
Interessats a conèixer quines actuacions es pensen dur a
terme des del Govern de les Illes Balears en matèria lingüística
i quina serà la política lingüística seguida per aquest, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre aquest extrem.
Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa atesa la necessitat de conèixer el més aviat
possible la postura del Govern al respecte.

RGE núm. 4835/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 9826/08, relativa a
política educativa del Govern de les Illes Balears. (Mesa d'11
de març de 2009).
Palma, a 11 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. 9826/08,
relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a consensuar les bases per a un pacte educatiu amb
totes les forces polítiques amb representació a la Cambra
juntament amb els sectors que conformen la comunitat
educativa i que condueixi a la redacció de la Llei d’educació de
les Illes Balears abans que s’acabi la present legislatura.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l’esmentada Llei d’educació vagi
acompanyada d’un pla de finançament dels programes,
actuacions i infraestructures necessàries per desenvolupar
aquesta llei.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar un esborrany del nou mapa escolar de
les Illes abans de l’acabament de l’any 2009.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a engegar una convocatòria d’ajudes per donar
suport a estudis de música, dansa, art dramàtic i estudis
superiors de disseny abans de dos mesos.
Palma, a 6 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer,
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

RGE núm. 4851/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a sessió de
la Junta Interinsular de Patrimoni Històric de les Illes Balears
on es decidí el repartiment de l'1% cultural per al 2008. (Mesa
d'11 de març de 2009).

RGE núm. 4754/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a ASPANOB i ADAMOB. (Mesa d'11
de març de 2009).

RGE núm. 4852/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes
sanitàries al centre d'Es Castell. (Mesa d'11 de març de 2009).

RGE núm. 4840/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova
escola de Sant Lluís. (Mesa d'11 de març de 2009).

RGE núm. 4853/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a targetes
sanitàries al centre de Sant lluís. (Mesa d'11 de març de 2009).
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 4841/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de
les obres de la nova escola de Sant Lluís. (Mesa d'11 de març
de 2009).
RGE núm. 4842/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
satisfet per a la restauració del Teatre Sans. (Mesa d'11 de
març de 2009).
RGE núm. 4843/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
satisfet per a la restauració de l'edifici de l'Orfeó Maonès.
(Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4844/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
satisfet per a la conservació de la necròpolis del Puig dels
Molins a Eivissa. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4845/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició del quadre del segle XVI de la Mare de Déu, obra
de Mateu López. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4846/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
institució on es troba el quadre de la Mare de Déu del segle
XVI. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4847/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
econòmic satisfet pels treballs del Claustre del Carme a
Menorca. (Mesa d'11 de març de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin ha estat el total d'aportacions econòmiques en
qualsevol concepte que han rebut les entitats ASPAMOB i
ADAMOB del Govern de les Illes Balears durant tot l'any
2008?
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan es pensa iniciar la redacció del projecte executiu de la
nova escola de Sant Lluís?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

RGE núm. 4848/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
satisfet pels treballs al Museu de Menorca. (Mesa d'11 de març
de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 4849/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
satisfet pels treballs en relació amb els fons documentals dels
segles XVI a XVIII. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4850/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dipòsit
dels arxius restaurats a càrrec de l'1% cultural. (Mesa d'11 de
març de 2009).

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina previsió hi ha en relació amb l'inici de les obres de la
nova escola de Sant Lluís?
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Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

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

Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, per
a l'adquisició del quatre del segle XVI de la Mare de Déu, obra
de Mateu López?

Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, pels
treballs de restauració i de conservació de l'edifici del Teatre
Sans de Palma?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

A quina institució museística es troba actualment el quadre
del segle XVI de la Mare de Déu, obra de Mateu López,
recentment adquirit amb fons de l'1% cultural?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, pels
treballs de restauració i de conservació de l'edifici de l'Orfeó
Maonès a Menorca?

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

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

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, pels
treballs de neteja, restauració i conservació del Claustre del
Carme a Menorca?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, pels
treballs de neteja, restauració i conservació de la necròpolis del
Puig dels Molins a Eivissa?

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

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, pels
treballs de neteja, restauració i conservació del Museu de
Menorca?
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Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)

N)

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

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

Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida d'1% cultural de l'any 2008, pels
treballs de restauració i de conservació de fons documentals dels
segles XVI a XVIII?

Quantes targetes sanitàries corresponen als metges que
atenen al centre sanitari d'Es Castell?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quina institució o arxiu públic estan dipositats actualment
els arxius restaurats a càrrec de les partides d'1% cultural de
l'any 2008?

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes targetes sanitàries corresponen als metges que
atenen al centre sanitari de Sant Lluís?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 4796/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures per
potenciar l'ús dels albergs juvenils. (Mesa d'11 de març de
2009).

A quina Junta Interinsular de Patrimoni Històric de les Illes
Balears es va decidir el repartiment de l'1% cultural de l'any
2008 per treballs de restauració i conservació de diversos
immobles i béns mobles de les Illes Balears com els treballs de
restauració i conservació de l'edifici del Teatre Sans de Palma,
de l'Orfeó Maonès de Menorca, de la necròpolis del Puig dels
Molins a Eivissa o de l'adquisició del quatre del segle XVI de
la Mare de Déu, obra de Mateu López? Indicau la data i l'ordre
del dia de la sessió i, si està aprova, còpia de l'acta de la dita
sessió.

RGE núm. 4927/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a repartiment del 0,7% de l'IRPF. (Mesa
d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4928/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desproveïment d'oxigen a l'Hospital de Can Misses. (Mesa d'11
de març de 2009).
RGE núm. 4929/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desfasaments en el projecte de dic exterior a Ciutadella. (Mesa
d'11 de març de 2009).
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RGE núm. 4930/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsions de creixement econòmic a les Illes Balears. (Mesa
d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4931/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del Pla director sectorial de transport. (Mesa d'11
de març de 2009).
RGE núm. 4932/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
signatura del quart conveni de carreteres. (Mesa d'11 de març
de 2009).
RGE núm. 4933/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
valoració del primer any del segon mandat del govern del
president Rodríguez Zapatero. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4934/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
de mercaderies perilloses. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4935/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repercussions de les mesures fiscals. (Mesa d'11 de març de
2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria d'Afers Socials de les
mesures que el Ministeri d'Educació, Polítiques Socials i Esport
ha pres en relació amb el repartiment del 0,7% de l'IRPF entre
les ONG?
Palma, a 10 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Salut per
evitar el desproveïment d'oxigen i gasos medicinals a l'Hospital
de Can Misses tal com va ocórrer l'estiu passat?

RGE núm. 4936/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a malalties
rares. (Mesa d'11 de març de 2009).
RGE núm. 4937/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
adreçades a la tercera edat davant l'apagada analògica. (Mesa
d'11 de març de 2009).
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Palma, a 10 de març de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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

Palma, a 11 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 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.
Quins són els desfasaments de qualsevol tipus que es
produeixen en el desenvolupament del projecte del dic exterior
de Ciutadella?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Esports i Joventut del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quines mesures té previstes dur a terme la Conselleria
d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears per
aconseguir potenciar l'ús dels albergs juvenils?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

Palma, a 10 de març de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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.
Quina opinió té el conseller d'Economia i Hisenda sobre les
diverses previsions que es vénen publicant sobre el creixement
econòmic de les Illes Balears?
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Palma, a 10 de març de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 11 de març de 2009.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

J)

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

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 pensa el conseller de Mobilitat modificar el Pla
director sectorial de transports de les Illes Balears?

Quines han estat les repercussions de les mesures fiscals
recentment aprovades pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 de març de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

Palma, a 11 de març de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

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.

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

Per a quan té previst el Govern de les Illes Balears signar el
quart conveni de carreteres?

Quines iniciatives té previst dur a terme la Conselleria de
Salut i Consum per millorar l'abordatge i l'eficàcia en la
resposta respecte de les malalties qualificades com a "rares"?

Palma, a 10 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Palma, a 11 de març de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora per a les Illes Balears el primer any del segon
mandat del govern del president Rodríguez Zapatero?
Palma, a 10 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

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.
Quines són les gestions que ha realitzat el conseller de
Mobilitat i Ordenació del Territori per solucionar la precària
situació del transport de mercaderies perilloses que pateixen 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.
Davant l'apagada analògica de la televisió, té el Govern de
les Illes Balears previstes accions adreçades a la tercera edat,
per què no en quedin exclosos?
Palma, a 11 de març de 2009.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).

Ordre de Publicació

RGE núm. 4814/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a
BrusselAles dels càrrecs d'IB3 (II), a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).

RGE núm. 4799/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a segon múltiplex, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).
RGE núm. 4806/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores que han treballat per IB3 (I), a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).
RGE núm. 4807/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga
i Briones, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
productores que han treballat per IB3 (II), a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).
RGE núm. 4808/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll i
Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
facturació amb empreses productores, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).

RGE núm. 4815/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi
d'instalAlacions de la Ràdio IB3 i dels informatius de TV, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).
RGE núm. 4822/09, de l'Hble. Sra. Diputada esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a usos
lingüístics de la publicitat a IB3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).
Palma, a 5 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
A)

RGE núm. 4809/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
enfosquiment de la senyal de TV3, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB de 5 de març de 2009).
RGE núm. 4810/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció
d'IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 5 de
març de 2009).
RGE núm. 4811/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Multimèdia,
SA (I), a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 5 de març
de 2009).
RGE núm. 4812/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Multimèdia,
SA (II), a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB de 5 de març
de 2009).
RGE núm. 4813/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a
BrusselAles dels càrrecs d'IB3 (I), a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
En quina situació es troba la concessió, promesa per part del
Govern de l'Estat, del segon múltiplex que permetria garantir la
recepció, a les Illes Balears, de més canals en llengua catalana
mitjançant TDT?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Amb quantes productores ha treballat IB3 en els anys 2006,
2007, 2008 i 2009, respectivament?
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Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
F)

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Es ratifica el director general de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears en la seva voluntat de
mantenir en el càrrec a la directora d'IB3 Ràdio?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Quantes d'aquestes productores són o podem considerar que
són de les Illes Balears?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Ernest Ribalaiga i Briones.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
G)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Quina funció té coneixement el director general de
l'EPRTVIB que fa l'empresa Multimèdia de les Illes Balears,
SA?

Quin és el volum de facturació que han suposat els
contractes amb les empreses productores en els anys 2006,
2007, 2008 i 2009, respectivament?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Miquel A. Coll i Canyelles.

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
H)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Considera el director general de l'EPRTVIB que les funcions
que desenvolupa l'empresa Multimèdia de les Illes Balears SA
donen suport a la finalitat social de l'EPRTVIB?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Per quins motius en ocasions s'enfosqueix la senyal de TV3
quan fins fa poc mai no s'havia produït aquest enfosquiment?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
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 director de l'EPRTVIB la pregunta
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Quins són els criteris que regulen els usos lingüístics de la
publicitat a IB3?
Palma, a 4 de març de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Quines persones de l'EPRTVIB o de les empreses que
gestionen la ràdio i la televisió públiques es varen desplaçar a
BrusselAles en el recent viatge realitzat per càrrecs de la nostra
comunitat autònoma els dies 18 i 19 de febrer?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
J)

RGE núm. 4747/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a règim especial insular.
(Mesa d'11 de març de 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

RGE núm. 4836/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a garantir el pagament de pensió compensatòria a les
persones en situació de risc social. (Mesa d'11 de març de
2009).

Quin objectiu perseguia la presència de persones de
l'EPRTVIB o de les empreses que gestionen la ràdio i la
televisió públiques en el seu desplaçament a BrusselAles en el
recent viatge realitzat per càrrecs de la nostra comunitat
autònoma els dies 18 i 19 de febrer?

RGE núm. 4839/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al món del cavall. (Mesa d'11 de març de
2009).
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.
Considera el director general de l'EPRTVIB que compta
amb el màxim consens possible per portar a terme el trasllat de
les instalAlacions de la Ràdio IB3 i dels informatius de la
televisió pública?
Palma, a 5 de març de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
RTVIB.
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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
La reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
aprovada per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, incorpora
una disposició addicional, concretament la sisena, que estableix
textualment:
“Del règim especial insular de les Illes Balears
1. Una llei de les Corts Generals regularà el règim especial
balear que reconeixerà el dret específic i diferencial de la seva
insularitat.
2. En el marc d’aquesta llei, i amb observança a les normes
i procediments estatals de la Unió Europea que resultin
d’aplicació, l’Administració general de l’Estat ajustarà la seva
política a la realitat pluriinsular de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, especialment en matèria de transports,
infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient,
turisme i pesca.
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3. Per garantir el que disposa el punt anterior, en aquesta
llei es regularà un instrument financer que, amb independència
del sistema de finançament de la comunitat autònoma, doti els
fons necessaris per a la seva aplicació.
4. La Comissió Mixta d’Economia i Hisenda entre l’Estat
i la comunitat autònoma de les Illes Balears prevista a l’article
125 serà l’encarregada de fer el seguiment de l’aplicació de la
Llei reguladora del règim especial de les Illes Balears. Aquesta
comissió mixta coordinarà les comissions interadministratives
que es constitueixin a l’empara de la llei esmentada.
5. L’Estat vetllarà perquè qualsevol millora relativa al
règim econòmic o fiscal dels territoris insulars establerta per
la Unió Europea, amb excepció de les que estiguin motivades
exclusivament per la ultraperificitat, sigui aplicable a les Illes
Balears.”
En les circumstàncies actuals, quan està en marxa el procés
de negociació del nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes, no és certament el moment més oportú per iniciar
les converses necessàries per fer efectiu aquest mandat
estatutari.
Així i tot, la disposició transitòria novena del mateix estatut
en tractar de les inversions estatals estableix un termini de set
anys per a la modificació de la Llei 3/1998, de 24 de juliol, de
règim especial de les Illes Balears, del qual ja han transcorregut
dos anys.
Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta a la consideració d’aquest ple els següents

Exposició de motius
L’1 de gener del 2008 va entrar en vigor el Reial Decret
1618/2007, de 7 de desembre, sobre organització i funcionament
del Fons de Garantia del pagament d’aliments, que constitueix
sens dubte una importantíssima iniciativa política on s’aborda
la solució d’un greu problema social i un avanç en la protecció
de les famílies que en gran mesura depenen de percebre la
pensió d’aliments a càrrec del progenitor no custodi. Aquest
reial decret és la culminació a una important tasca legislativa
duta a terme des del Govern de l’Estat espanyol.
Tot i això, hi ha un colAlectiu que essent susceptible de
trobar-se en situació de risc social no rep en l’actualitat l’atenció
adequada per part del legislador, tot i que la seva regulació
constituiria un nou avanç en les polítiques socials. Ens referim
a aquells membres de la parella que en la sentència del
procediment de divorci o mesures definitives derivades de la
separació, resulten designats com a beneficiaris d’una pensió
compensatòria de duració determinada i limitada en el temps o
bé indefinida.
La pensió compensatòria, acordada entre les parts o bé de
manera contenciosa, fixada a la resolució judicial que posa fi al
procediment, es fixa a favor del membre de la parella a qui la
separació o el divorci produeix un clar desequilibri econòmic,
normalment es dóna aquesta situació en aquelles dones que
durant l’existència de la parella o del matrimoni no han treballat
fora de casa, sinó que han estat dependents exclusivament de
l’aportació econòmica de l’home, és a dir, que han seguit
l’estructura “tradicional” de la parella on l’home exercitava la
posició de “proveïdor”, essent el paper de la dona la de
mestressa de casa i la que tenia cura dels fills.

Acords
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat que, tot just sigui aprovat el
nou model de finançament de les comunitats autònomes, iniciïn
les negociacions adients per fer efectiva el més prest possible
l’aprovació d’un règim especial per a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència
d’estudi al si de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts a fi de
realitzar aportacions i suggeriments sobre el contingut de
l’esmentat règim especial.
Palma, a 3 de març de 2009.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Encara que al marc legal actual existeixen mesures i
mecanismes tendents a assegurar l’efectivitat d’aquesta
obligació, la realitat és que massa sovint es produeix
l’impagament d’aquesta pensió compensatòria, amb la situació
de precarietat que això pot suposar per a les persones creditores.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol perquè posi en marxa un mecanisme de garantia del
pagament de la pensió compensatòria fixada per resolució
judicial a favor de les persones en situació de risc social.
Palma, a 6 de març de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.
El portaveu:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en l’any 2009, juntament amb els
consells insulars, estudiï la viabilitat d’un centre d’entrenament
a cada una de les illes.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions necessàries amb el Govern
central per tal que les carreres de trotons tinguin igual
tractament publicitari i financer que les carreres de galop a
nivell nacional.

La incidència del món del cavall a les Illes Balears és molt
difícil de quantificar tota vegada que la seva estructura no ha
estat mai objecte d’un estudi en profundidat, per tant, la seva
incidència econòmica és desconeguda.

Palma, a 11 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.
La portaveu:
María Rosa Estaràs i Ferragut.

El que sí sabem és que tenim una base i una infraestructura
amb més de cent anys de funcionament, que segurament té una
incidència econòmica molt important, un interès laboral gens
menyspreable i un interès cultural, esportiu, agrícola-ramader i
tradicional inqüestionable.
La tradició del trot a la nostra comunitat és ben segur la més
arrelada de totes les comunitats de l’Estat, la gran afició i la
millora que ha tingut els darreres anys la raça autòctona, amb
gran esforç per part dels particulars, fa que l’Administració hagi
d’estudiar amb profunditat mesures que garanteixin el futur
d’aquesta afició i també motor econòmic.
Aquest sector podria ser també un factor fonamental en la
revitalització de l’agricultura, així com un complement perfecte
per a la gestió i el manteniment de les zones de l’interior més
desfavorides.
Som, inconscientment, una potència a nivell mundial com a
criadors d’aquests animals i ens basam en la simple afició dels
habitants d’aquesta comunitat. Si aconseguim organitzar-ho, els
resultats segurament poden ser sorprenents.
La crisi econòmica posa en perill aquest sector, per això
proposam tot un seguit de mesures per aconseguir els objectius
esmentats.
Per tots aquests motius, 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 encomanar un estudi a la Universitat de les Illes
Balears que analitzi la incidència del món del cavall a les Illes
Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Agricultura a crear una secció, dintre la pròpia estructura,
dedicada al món del cavall.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que es comprometi, en el termini d’un any, a
proposar un finançament estable per al món del trot.
Mentrestant es mantindrà la mateixa aportació econòmica que
en el 2008.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la pregunta RGE núm. 1141/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de
2009).
Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Mobilitat i Ordenació de
Territori o les seves empreses públiques, consorcis i
fundacions a Formentera durant l'any 2009?
En el any 2008, per primera vegada, es va signar un conveni
específic entre la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori i el Consell Insular de Formentera, de suport al
desenvolupament del Pla director Sectorial de Transports a l'illa
de Formentera, per un total de 513.470,00 euros en 5 anys,
350.000 euros d'aportació per part de la Conselleria i
116.666,66 euros per part del Consell Insular de Formentera.
Això representa un increment anual del 25% respecte dels
anys anteriors, i un import total per al 2009 de 99.166,68 euros;
dels quals 70.000 euros són aportats per la Conselleria i
29.166,68 euros pel Consell Insular de Formentera.
A més està previst renovar per a l'any 2009 el conveni del
2008 per un import total de 2.500 euros anuals, amb una
aportació de 2.000 euros per part de la Conselleria i de 500
euros pel Consell Insular de Formentera, per a la realització
d'actuacions a l'illa de Formentera durant l'any 2009, en el marc
dels objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat, tals com
coordinar, organitzar i realitzar actuacions l'illa de Formentera,
emmarcades dins els objectius de la Setmana Europea de la
Mobilitat orientades a conscienciar els ciutadans de les
conseqüències que té l'ús irracional del cotxe a la ciutat, tant per
a la salut pública com per al medi ambient, a fomentar una
mobilitat segura i respectuosa i a estimular un comportament
ciutadà, amb relació amb l'ús del vehicle, compatible amb el
desenvolupament urbà sostenible; en particular, amb la
protecció de la qualitat de l'aire, la prevenció d'emissió de gasos
amb efecte d'hivernacle, el consum racional dels recursos
energètics i l'ocupació de l'espai públic, incrementant les
oportunitats perquè els ciutadans puguin usar mitjans de
transport alternatius al cotxe i oferint a la ciutadania la
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possibilitat de descobrir la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni
cultural, en un entorn saludable i relaxat.
Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 1142/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).
Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Educació i Cultura o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?
La Direcció General d'Universitat de la Conselleria
d'Educació i Cultura va convocar les ajudes de desplaçament
per cursar estudis universitaris (BOIB de dia 9 de desembre de
2008) amb l'assignació pressupostària de 729.000 euros durant
l'any 2009, la qual cosa suposa un increment del 10,5% respecte
de la quantitat atorgada l'any 2008. Pel que fa a l'alumnat
universitari amb domicili familiar a l'illa de Formentera,
aquestes ajudes tenen una quantia màxima de 450 euros per a
cada solAlicitant i per a qualsevol universitat espanyola. això
suposa un augment del 7,1% respecte de l'any 2008 per a
l'alumnat beneficiari de l'illa de Formentera.
D'altra banda, la DGU va convocar les ajudes
complementàries als programes institucionals de mobilitat
internacional de l'alumnat universitari (BOIB de dia 9 de
desembre de 2008) amb l'assignació pressupostària de 192.000
euros durant l'any 2009, la qual cosa suposa un increment del
3,9% respecte de la quantitat executada l'any 2008. Pel que fa
a l'alumnat universitari amb domicili familiar a l'illa de
Formentera, aquestes ajudes complementàries tenen una quantia
màxima de 800 euros per a cada persona beneficiària.
Durant l'any 2009 la Direcció General d'Universitat
continuarà finançant les activitats de la Universitat d'Estiu
d'Eivissa i Formentera, amb una assignació de 18.000 euros.
La Universitat de les Illes Balears rebrà l'any 2009
transferències directes de la Conselleria d'Educació i Cultura per
quasi 65 milions d'euros. Aquestes transferències beneficien el
conjunt de les Illes Balears i, per tant, també Formentera. En
particular, s'han de considerar les activitats de la seu
universitària d'Eivissa i Formentera, i també la Universitat
Oberta per a gent gran (UOM) que rep 30.000 euros de la
Conselleria. així mateix s'han de considerar les inversions
realitzades a través del Consorci per al Foment
d'Infraestructures Universitàries (COFIU).
D'altra banda, la Conselleria d'Educació i Cultura seguirà
donant suport a les activitats de l'Escola Universitària de
Turisme del Consell Insular d'Eivissa (quasi 330.000 euros
durant l'any 2009), la qual cosa beneficia també l'alumnat de
l'illa de Formentera.
Des de la Conselleria d'Educació i Cultura també es
financen les activitats de l'Agència de Qualitat Universitària de
les Illes Balears, a les convocatòries de la qual poden concórrer
les persones interessades residents a l'illa de Formentera.

Igualment, poden concórrer a la convocatòria de subvenció
d'actuacions que contribueixin a dinamitzar la vida universitària
de les Illes Balears, que tendrà una assignació de 60.000 euros
l'any 2009.
S'ha d'esmentar finalment el Programa d'Orientació i
Transició a la Universitat (POTU) que la Conselleria d'Educació
i cultura finançarà l'any 2009 amb 40.000 euros, i que inclou
activitats que s'adrecen també a persones residents a
Formentera.
Des de la Direcció General de Planificació i Centres en
aquest moment s'està executant una ampliació i reforma dels
banys del CP El Pilar, al Pilar de Sa Mola. Per altra part, està
previst dur a concurs la redacció d'un projecte per ala
construcció d'un nou centre escolar. Pla primera Infància.
Des de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar es dona
suport al Pla de la lectoescriptura dirigit a alumnat de 2n cicle
i arriba a 79 centres de les Illes, entre ells dos de Formentera,
amb la presència d'un mestre de suport als grups-classe.
Des del Servei d'Ensenyament del Català juntament amb
l'ICE de la UIB es coordina els cursos de Reciclatge i Formació
Lingüística i Cultural per a mestres i professorat. S'aporta
material didàctic als centres a través de l'Equip de Suport a
l'Ensenyament de la Llengua i es duu a terme el programa
matèries en xarxa.
Des de la Direcció General d'Innovació i Formació del
Professorat es duen a terme una sèrie de projectes a Formentera
a distints centres: el PRA, PROA, Conveni PISE amb el Consell
Insular de Formentera, participació de Formentera al Programa
Vacances Escolars, participació de Formentera en la Fira de la
Ciència del 2009. Creació del CEP de Formentera amb entitat
pròpia. Camp d'Aprenentatge de Formentera. Programa de
reutilització de llibres.
La Direcció General de Política Lingüística oferirà la
convocatòria de proves de les convocatòries de febrer i juny de
2009 al Centre de Professorat i Recursos de Formentera en les
mateixes condicions de Palma, Manacor, Maó i Eivissa. El
Documental del Mes es continuarà oferint a la Sala Municipal
de Cultura de Sant Francesc. Possible conveni amb el Consell
per a projectes de normalització lingüística. Continuar amb la
promoció de música en català des de la plataforma Fes Terra.
Des de la Direcció General de Personal Docent amb el
compromís adquirit en el Pla per l'estabilitat i millora del
sistema educatiu, dins la convocatòria de 2009, preveu per
primera vegada una oferta específica de places per a l'illa de
Formentera. També reforçar la presència d'infraestructures TIC
als centres de Formentera.
Des de la Direcció General de Formació Professional
s'ampliaran nous cicles formatius de formació professional a
Formentera. Implantació dels Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI) per tal de prevenir l'abandonament
prematur i el fracàs escolar.
Des de la Direcció General de Cultura hi ha pressupostada
la quantitat de 24.700 euros com a subvenció nominativa a la
Fundació Museu i Centre Cultural de Formentera. Elaboració i
posada en marxa del Pla museístic per al futur Museu i Centre
Cultural de Formentera. Inclusió del Museu Etnogràfic de
Formentera dintre d'un projecte de digitalització junt amb la
Fundació IBIT per al desenvolupament d'una plataforma de
digitalització de patrimoni privat.
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Foment de la lectura: Tasta'm. A partir del mes d'abril de
2009 i gràcies ala colAlaboració de Baleària, la línia del Ferry
Eivissa-Formentera comptarà amb opuscles setmanals dins els
vaixell. Foment de la lectura: remesa de material per a alumnes
d'ESO. Activitats al voltant de la iniciativa l'Escriptor de l'any
2009 (Baltasar Porcel).
Circuit de Teatre 2009, es preveu continuar amb la
programació regular de teatre i dansa a Formentera. De manera
semblant a l'Àrea de Música, l'anada a Eivissa i Formentera
contarà com una sola gira, la qual cosa permetrà que el grup
pugui accedir a un major finançament.
Presentació del projecte Material acústic antiaïllant de
promoció dels autors teatrals de les Illes Balears, on participa
un autor de Formentera.
Promoció del grup local 4 de copes. Promoció concert
música clàssica. Realització Festival de Música i Ball Popular.
Bonificació de Formentera en el circuit de Música entre illes.
Programa Viu la Cultura.
Palma, 23 de febrer de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 1143/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria de Salut i Consum.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).
Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Salut i Consum, o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?
El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears té previst un
conveni amb el Consell Insular de Formentera per potenciar la
donació. La Fundació Mateu Orfila donarà suport metodològic
i administratiu a l'Hospital de Formentera per a la redacció de
propostes de projectes de recerca bàsica i clínica, tant
autonòmics com estatals. Des de l'Ib-salut està previst
l'ampliació del número de consultes d'especialitats mèdiques.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 1151/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miguel F. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria d'Esports i Joventut.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).
Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria d'Esports i Joventut, o les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant l'any 2009?
Des de la Direcció General de Joventut hi ha tot un conjunt
de serveis i de programes que es duen a terme, tant des de la
Direcció General com des del Consorci de Turisme Jove i
l'Institut Balear de la Joventut. Tots ells donen un servei general
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a totes les illes, programes com el de l'Observatori de la
Joventut, Art Jove, la xarxa Info-Jove, etc., que arriben a tots els
joves de les Illes. Si bé, dins aquests programes hi ha un conjunt
d'accions especials i/o d'atenció preferent per als joves de
Formentera, com per exemple un impuls al Carnet Jove, les
noves tecnologies de la informació i la comunicació i la
promoció del programa Joventut en Acció que pot significar,
per a les associacions juvenils en general i els joves en
particular, una oportunitat d'intercanvi, de mobilitat, de
coneixement, d'implicació social, etc. Des del Consorci de
Turisme Jove està previst dur a terme les obres de manteniment
i arranjaments de la Casa de Colònies de Formentera,
necessàries per al seu funcionament ordinari.
Des de la Direcció General d'Esports hi ha unes ajudes
genèriques comuns a totes les illes i uns projectes a Formentera.
Ajudes genèriques:
• Subvenció del cent per cent dels desplaçaments entre illes
dels esportistes.
• Subvenció del 50% dels desplaçaments a la península dels
esportistes.
• Ajudes per a l'adquisició de material (convocatòria de
subvencions).
• Ajudes per a esdeveniments esportius (convocatòria de
subvencions).
• Ajudes als esportistes destacats, en funció dels resultats de
l'any 2008 (PAEB).
• Ajudes als esportistes destacats de categoria "màsters", en
funció dels resultats de l'any 2008 (PAEB).
• Contractes de patrocini amb els clubs d'esports colAlectius o
individuals o amb esportistes individuals que competeixin
o tenguin resultats a màximes competicions i segons criteris
publicats a la Fundació Illesport.
• Desplaçament i allotjament dels esportistes que participin en
les finals de balears dels jocs escolars.
• Desplaçament i allotjament dels esportistes que participin en
les finals nacionals dels campionats d'Espanya del CSD.
• Ajudes tècniques, mèdiques i de desplaçaments pels
esportistes que formin part de programes de tecnificació de
l'EBE.
Projectes específics a Formentera:
• Manteniment del Programa de Tecnificació de Windsurf.
• Manteniment de la delegació d'EBE a Formentera que
coordinarà el Programa de Tecnificació de Windsurf, els
campus d'estiu i les titulacions esportives i jornades de
formació.
• Conveni pel desenvolupament d'esdeveniments d'especial
rellevància a Formentera i per compensar el dèficit de doble
insularitat.
• Disputa de finals balears d'esports del programa de finals en
edat escolar, com és el de tennis.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut:
Mateu Cañellas i Martorell.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

H)

A la pregunta RGE núm. 1199/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, relativa a inversions
licitades. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

A la pregunta RGE núm. 2452/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (XI). (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer de 2009).

Relació, amb detall del títol, l'import i la conselleria o altre
ens del Govern contractant de les inversions licitades per
import total de 435 milions d'euros, segons manifestaren el
president Sr. Antich i el conseller Sr. Manera en roda de
premsa el passat 23 de juny del 2008.

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

Us deman que concreteu més la vostra pregunta, ja que en
la roda de premsa de dia 23 de juny del 2008 es donaren a
conèixer diferents xifres d'inversions i de pagaments de deutes
pendents per desviacions pressupostàries de diferents obres
públiques, entre altre mesures per combatre la possibilitat de
recessió que s'anunciava.

En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, el director de gestió té
el nivell D, el director de desenvolupament corporatiu, el
director mèdic de l'àrea sociosanitària, el director mèdic de
l'àrea de salut mental, la directora d'infermeria de l'àrea
sociosanitària, la directora d'infermeria de l'àrea de salut mental
tenen el nivell B.
Palma, 28 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació

A la pregunta RGE núm. 2444/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (III). (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de
2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Àrea de Salut de Menorca
i a l'Hospital Mateu Orfila?
En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, la directora mèdica, el
director de gestió i la sotsdirectora mèdica tenen el nivell C.

A)
RGE núm. 4887/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut
i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre el dèficit de metges
especialistes a les Illes Balears.

Palma, 28 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 2445/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (IV). (BOPIB núm. 70, de 6 de febrer de 2009).

B)

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

RGE núm. 4888/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut
i Consum.

En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, el director clínic i el
director financer tenen el nivell C i la directora d'infermeria el
nivell B.
Palma, 28 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre el projecte d'incorporació de
la Facultat de Medicina a les Illes Balears.
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3.17. INFORMACIÓ

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

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 4889/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre les mesures per palAliar els
mals causats per les inclemències meteorològiques.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del Reglament de la Cambra i per la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que es tramiti pel
procediment d'urgència.

Escrit RGE núm. 4670/09, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, de solAlicitud de convocatòria de la Junta de
Portaveus per tal que aquesta acordi recaptar la presència del
president de les Illes Balears davant el Ple de la cambra.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat, de
solAlicitud de convocatòria de la Junta de Portaveus per tal que
acordi recaptar la presència del president del Govern de les Illes
Balears, Francesc Antich i Oliver, davant el Ple de la Cambra,
per tal d'informar sobre la campanya de persecució política
contra el Partit Popular que, al voltant de les obres del metro de
Palma, s'ha dut a terme per part del seu govern.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en
sessió del mateix dia n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la cambra, acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 4890/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre el Pla de desenvolupament
rural.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 3134/09, de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears (procedent del Decret Llei
1/2009, de 30 de gener).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
11 de març de 2009, conformement amb l'article 93 del
Reglament de la cambra i atès l'escrit RGE núm. 3838/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat
(BOPIB núm, 74, de 06.03.09), fins al proper dia 20 de març
de 2009.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 74, de 6 de març de
2009.
- Pàg. 2302 i 2307. Respostes a preguntes formulades en el ple,
apartat H).
On diu: 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.
Hi ha de dir: RGE núm. 3800/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de golf de Son Baco.
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