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

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4868/09, relativa a creació d'una
ponència d'estudi per a la reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears acorda crear, en el pròxim
període de sessions, en el si de la Comissió de Reglament una
ponència per tal d’estudiar i proposar, d’acord amb el es preveu
a l’article 183 del Reglament del Parlament, un text amb les
modificacions adients per adaptar el Reglament de la cambra al
nou Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, aprovat a la
legislatura anterior. Així mateix, l’esmentada ponència estudiarà
i proposarà, si n’és el cas, aquelles altres modificacions de la
norma reglamentària que consideri oportunes per tal de
dinamitzar el funcionament de la cambra."
A la seu del Parlament, 24 de març de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1023/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis signats o
pendents de signar entre la Conselleria de Medi Ambient i el
Govern central.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt i Vert.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup parlamentari Mixt; l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Antoni Garcías i Simón,
del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Catalina Soler
i Torres i l'Hble. Sr. Miquel Àngel Grimalt i Vert.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 8181/09, relativa a oficina d'estrangeria
a Eivissa, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’obrir una oficina delegada d’estrangeria a l’illa d’Eivissa.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a autoritzar i dotar l’obertura d’una oficina delegada
d’estrangeria a l’illa d’Eivissa en el termini més breu possible.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a augmentar els recursos humans i econòmics de la seva
delegació a les Pitiüses per atendre els immigrants mentre es
tramita l’obertura d’una oficina delegada d’estrangeria a l’illa."

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 75, de 13 de març de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Mixt, relativa a mesures per potenciar l'ús dels albergs juvenils.
(BOPIB 75, de 13 de març de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 75, de 13 de març de
2009).

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

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 d'Assumptes Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta 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 transports. (BOPIB 75, de 13 de març de 2009).

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 75, de 13 de març 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 25 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 Salut i Consum.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 75, de 13 de març de
2009).

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4934/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a transport de mercaderies
perilloses. (BOPIB 75, de 13 de març de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de 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'Economia, Hisenda i
Innovació.

Ordre de Publicació
H)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 17
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4796/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 49435/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a repercussions de les mesures
fiscals. (BOPIB 75, de 13 de març de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

Ordre de Publicació
1.4. INFORMACIÓ
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 4936/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a malalties rares. (BOPIB 75,
de 13 de març de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple RGE núm. 4932/09 i 4933/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2009, foren ajornades les preguntes esmentades,
presentades per la diputada Hble. Sra. Maria Rosa Estaràs i
Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relatives a signatura
del quart conveni de carreteres i a valoració del primer any del
segon mandat del govern del president Rodríguez Zapatero
(BOPIB núm. 75, de 13 de març d'enguany), atesa la petició del
Govern en aquest sentit, amb motiu de l'absència del president
del Govern.

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

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 75, de 13 de març de
2009).

2. COMISSIONS PARLAMENT

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

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1130/09,
relativa a adaptació dels equipaments d'ús públic a persones
amb mobilitat reduïda, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 4835/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern
de les Illes Balears.(BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).
Aquesta votació, després d'una primera en què es produí un
empat, obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient per tal que, seguint amb la tasca iniciada la
passada legislatura, continuï les obres d'adaptació dels
equipaments d'ús públic per a persones amb mobilitat reduïda
dins l'any 2009."
A la seu del Parlament, 11 de març de 2009.
La secretària:
Aina Crespí i Prunés.
El president:
Miquel Gascón i Mir.
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Ordre de Publicació
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A la seu del Parlament, 24 de març de 2009.
El secretari:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 11 de març de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1131/09,
relativa a declaració de la Serra de Tramuntana com a reserva
de la biosfera, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

2.2. TEXTOS DEBATUTS

B)

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
a) Tramitar la proposta de declaració de la Serra de
Tramuntana com a Reserva de la Biosfera de manera
consensuada amb els ajuntaments i sectors socials afectats i,
especialment, amb els propietaris de finques ubicades a la Serra
de Tramuntana.
b) Convocar l'Autoritat de Gestió de la Serra de Tramuntana,
creada per Ordre de 21 de maig de 2007, com un dels
mecanismes prevists a la LECO per tal de mantenir un diàleg
fluït amb els sectors socials i altres administracions,
especialment les municipals.
c) Desenvolupar i dotar econòmicament els mecanismes de
gestió prevists a la Llei per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental així com els convenis i les servituds
ambientals."

Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1193/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nous centres de dia a
Palma. (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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 11 de març de 2009.
La secretària:
Aina Crespí i Prunés.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
13383/08, relativa a realització d'un estudi sociològic sobre
l'impacte social del turisme en la joventut, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1194/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova residència a
Palma. (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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

RESOLUCIÓ

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

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern, a través
de l’Observatori de la Joventut, a realitzar un estudi sociològic
acurat, dins l’àmbit de la població jove de les Illes Balears, per
determinar quin impacte té el fet de ser una societat turística en
aspectes com els hàbits d’estudi o treball, la tendència al
consum d’estupefaents, les pautes de vida o els hàbits de
consum.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar un estudi sociològic complet a través de
l’Observatori de la Joventut, que analitzi de manera profunda i
transversal tots els aspectes que incideixen en els joves de les
Illes Balears."

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1195/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a solAlicituds de
dependència no ateses. (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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1196/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a prioritat en la
concessió d'un recurs social. (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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 1062/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aportacions del Consell Superior d'Esports a la comunitat
autònoma. (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 25 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 19 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1197/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament de la
Llei de serveis socials. (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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 1063/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a serveis i activitats que es deixaran de prestar amb motiu de la
crisi econòmica. (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 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1198/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a assegurança del
finançament de la Llei de serveis socials. (BOPIB núm. 69 de
30 de gener de 2009).

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 de març de 2009, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3764/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes al sector agrari i ramader de les Illes Balears per
palAliar les pèrdues ocasionades pels darrers temporals. (BOPIB
núm. 73, de 27 de febrer de 2009).

BOPIB núm. 77 - 27 de març de 2009
2.4. COMPAREIXENCES

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

Ordre de Publicació
B)

Ordre de Publicació
A)
Compareixença dels fiscals Sr. José Díaz Cappa i Sr.
Nicolás Pérez Serrano, 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 17 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença dels fiscals Sr. José Díaz Cappa i Sr. Nicolás
Pérez Serrano de Ramón, qui informaren sobre el tema
esmentat.

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 1132/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avanç dels descomptes aeris a totes les
persones residents de forma regular a la nostra comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

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

Ordre de Publicació

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre les mesures per
palAliar la crisi econòmica dins el sector primari (RGE núm.
3190/09).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada del secretari general i del cap de Gabinet,
informà sobre el tema esmentat.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de 2009, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 1563/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels compromisos
contrets amb el Menorca Bàsquet. (BOPIB núm. 69, de 30 de
gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6048/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 1023/09, relativa a
convenis signats o pendents de signar entre la Conselleria de
Medi Ambient i el Govern central. (Mesa de 25 de març de
2009).
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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. 1023/09,
relativa a convenis signats o pendents de signar entre la
Conselleria de Medi Ambient i el Govern central, la moció
següent.

RGE núm. 6128/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del trasllat de la Conselleria d'Esports i Joventut al Palma
Arena. (Mesa de 25 de març de 2009).
RGE núm. 6129/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
del viatge als Estats Units. (Mesa de 25 de març de 2009).
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient, Rural i Marí perquè en un termini màxim de tres
mesos hagi fet efectiu el pagament de 10 milions d’euros per la
compra de la finca Planícia.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
central el pagament de 15 milions d’euros per tal d’escometre
la neteja dels torrents durant l’any 2009 i la signatura d’un
conveni per als anys 2010 i 2011 per tal de cobrir les necessitats
envers aquest tema.
3. Després de la signatura el passat mes de maig del protocol
de colAlaboració per executar el Pla nacional de la qualitat de les
aigües per al període 2007-2015 entre la Conselleria de Medi
Ambient del Govern Balear i el Ministeri de Medi Ambient,
Rural i Marí, el Parlament de les Illes Balears insta a la
signatura del conveni que desenvolupi i dugui a efecte aquest
pla nacional que ha de representar unes inversions importants al
llarg dels propers anys per a les Illes Balears.
4. Atès l’ajornament del traspàs del Parc Nacional de
Cabrera a les Illes Balears, davant la manca d’acord en
l’aportació econòmica que ha de fer l’Estat, el Parlament de les
Illes Balears insta perquè durant l’any 2009 se signi el definitiu
traspàs d’aquest Parc Nacional de Cabrera a les Illes Balears
amb la suficient dotació econòmica.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a la compra de les finques públiques de Ses Feixes d’Eivissa, Ca
Marí de Formentera així com les finques de rellevància
ambiental de Mallorca i Menorca durant la present legislatura.
Palma, a 20 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

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.
Quins han estat les conclusions derivades de la visita que el
Sr. Conseller d'Esports i Joventut i el director general d'Esports
van fet a l'Staples Center de Los Ángeles per tal de poder
millorar la rendibilitat del Palma Arena?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines han estat les conclusions derivades de la visita que
el Sr. Conseller d'Esports i Joventut i el director general
d'Esports van fet als Estats Units a la instalAlació del Venice
Beach?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 6126/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conclusions del viatge a Los Ángeles. (Mesa de 25 de març de
2009).
RGE núm. 6127/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
viatge a les instalAlacions de Venice Beach. (Mesa de 25 de
març de 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin ha estat el cost total del trasllat de la Conselleria
d'Esports i Joventut al Palma Arena, amb el desglossament de
les partides i els conceptes?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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RGE núm. 6194/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estabilitat suficient per sortir de la crisi. (Mesa de 25 de març
de 2009).
RGE núm. 6195/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a protecció dels drets dels consumidors. (Mesa de 25
de març de 2009).

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.
Quin ha estat el cost total del viatge realitzat als Estats Units
l'octubre passat pel conseller d'Esports i Joventut, acompanyat
del director general d'Esports, la cap del Gabinet del conseller
i dos periodistes de Mallorca?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 6188/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Hospital de
Formentera. (Mesa de 25 de març de 2009).
RGE núm. 6189/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bilingüisme a les federacions esportives. (Mesa de 25 de març
de 2009).
RGE núm. 6190/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament de les beques per a estudiants que cursen estudis
fora de la seva illa. (Mesa de 25 de març de 2009).
RGE núm. 6191/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat que
s'invertirà a Eivissa del finançament que rebran les Illes
Balears. (Mesa de 25 de març de 2009).
RGE núm. 6192/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a respecte a
les decisions dels ajuntaments afectats pels traçats ferroviaris.
(Mesa de 25 de març de 2009).
RGE núm. 6193/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nivell
d'èxit de les mesures per combatre la crisi. (Mesa de 25 de
març de 2009).

RGE núm. 6196/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a rehabilitació de façanes. (Mesa de 25 de març de 2009).
RGE núm. 6197/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paralització de la reforma del model de finançament. (Mesa de
25 de març de 2009).
RGE núm. 6198/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió
estatal a les Illes per a l'any 2009. (Mesa de 25 de març de
2009).
Palma, a 25 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quins nous serveis pensa habilitar el Govern de les Illes
Balears aquest any a l'Hospital de Formentera?
Palma, a 25 de març de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst el Govern de les Illes Balears evitar el
bilingüisme a les federacions esportives de les Illes Balears?
Palma, a 24 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de març de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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.

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

Pensa el Govern de les Illes Balears pagar dins el 2009 les
beques dels estudiants que cursen els seus estudis fora de la seva
illa?
Palma, a 24 de març de 2009.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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.
Considera el Molt Hble. President del Govern que disposa
de l'estabilitat suficient per sortir de la crisi?
Palma, a 24 de març de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina quantitat preveu el Govern que s'invertirà a Eivissa
del finançament que rebran les Illes Balears del Govern central?
Palma, a 24 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pel que fa a les companyies aèries que operen a les Illes
Balears, quina valoració es fa des de la Conselleria de Salut i
Consum respecte de la protecció dels drets dels consumidors?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de març de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

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

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

Pensa l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat respectar la decisió
dels ajuntaments afectats pels traçats ferroviaris tal i com pensa
l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient?
Palma, a 24 de març de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin és el resultat fins a dia d'avui del pla especial d'ajuts a
la rehabilitació de façanes?
Palma, a 24 de març de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quin nivell d'èxit han tingut les mesures per combatre la
crisi presentades l'estiu passat davant aquesta cambra pel Molt
Hble. President del Govern?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Considera el Govern de les Illes Balears que seria positiu per
a la nostra comunitat autònoma la solAlicitud del Partit Popular
de paralitzar la reforma del model de finançament?
Palma, a 24 de març de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.
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RGE núm. 6112/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a projectes d'arts plàstiques que han tingut suport
institucional, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 25 de març de 2009).
Palma, a 25 de març de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

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.
Com valora el Govern de les Illes Balears l'increment de 100
milions d'euros de la inversió estatal a les nostres illes per
aquest exercici 2009?
Palma, a 24 de març de 2009.
El diputat:
Josep Boned i Roig.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quin mecanisme ha dut o pensa dur a terme per tal d'oferir
garanties i ajudes als artistes, les entitats, les associacions, els
productors, etc., per participar en el món de l'art i la cultura?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 6107/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes per participar en el món de l'art i la cultura,
a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 25 de març de 2009).

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

RGE núm. 6108/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de polítiques culturals, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
25 de març de 2009).

Atès que a hores d'ara encara no s'ha creat el Consell de les
Arts i la Cultura, quin és el seu referent a l'hora de desenvolupar
les polítiques culturals d'aquesta comunitat?

RGE núm. 6109/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport de la creació artística, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de març
de 2009).

Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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

RGE núm. 6110/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a canals d'intercanvi amb altres realitats culturals, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 25 de març de 2009).

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

RGE núm. 6111/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a iniciatives creatives dels artistes de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports. (Mesa de 25 de març de 2009).

De quina manera dóna suport aquest govern a la creació
artística?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En matèria d'art, s'han establert canals d'intercanvi amb
altres realitats culturals?

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.

Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
En quin sentit i de quina manera es dóna suport a les
iniciatives creatives dels artistes de les Illes Balears?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quins projectes d'arts plàstiques han comptat amb suport
institucional?
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

A)

Exposició de motius
Arran de la construcció de la presó de Menorca, les famílies
que habiten actualment a la casa quarter de Maó han expressat
la seva preocupació pel previsibles problemes que la ubicació
d’aquesta presó podrà provocar. No sembla del tot lògic que
s’ubiqui un centre penitenciari just devora, paret per paret,
d’allà on habiten els guàrdies civils i les seves famílies, fins el
punt que la presó i la caserna han de compartir la mateixa
entrada des de la carretera.
Els guàrdies civils han de mantenir la seva confidencialitat
a resguard així com la de les seves famílies i no sembla que el
moviment de persones que generarà el funcionament de la presó
contribueixi a mantenir aquestes garanties preservades.
Atès que sembla del tot impossible el trasllat de la nova
presó a un lloc més idoni, pensam que una possible solució que
evitaria la convivència entre el centre penitenciari i la caserna
seria que es traslladàs la caserna a un lloc mes adequat que
garantís la seguretat de les famílies dels guàrdies civils i
permetés el correcte funcionament de la presó.
Sembla del tot adient per tant instar el Ministeri d’Interior
del Govern d’Espanya a cercar un altre emplaçament per a la
casa quarter de la Guàrdia Civil.
Així, el Grup Parlamentari Popular presenta per al seu debat
al Ple la següent
Proposició no de llei
1. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta les
administracions competents a ordenar a l’empresa
concessionària que disposi les mesures correctores que minvin
les molèsties de renous i d’altres que se’n puguin derivar de les
obres de la nova presó de Menorca.
2. El Ple del Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d’Interior a iniciar les gestions per reubicar la casa quarter de la
Guàrdia Civil del terme municipal de Maó a un lloc més
adequat i en tot cas enfora de la nova presó de Menorca.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6130/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reubicació de la casa quarter de la Guàrdia Civil de
Maó. (Mesa de 25 de març de 2009).

Palma, a 23 de març de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 5962/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a actuació del Govern per tal
de mantenir un nombre adequat de freqüències per al transport
marítim de mercaderies perilloses, amb tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 25 de març de
2009).
RGE núm. 6131/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament d'un programa de foment de
l'activitat física i adquisició d'hàbits saludables entre els
alumnes d'educació secundària, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 25 de març
de 2009).
Palma, a 25 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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Ordenació del Territori.
En relació amb el transport marítim de mercaderies
perilloses fins al mes de maig es disposava des de Barcelona de
tres vaixells setmanals d’anada i tornada a Mallorca, tres a
Menorca i dos a Eivissa.
A partir del mes de juny, únicament es disposa
setmanalment des de Barcelona de tres freqüències d’anada i
tornada a Mallorca i una per a Eivissa, per a Menorca s’ha
d’operar des d’Alacant atès que des de Barcelona no n’hi ha cap
d’autoritzat.
A partir del mes d’octubre Acciona Transmediterránea, que
és l’única que opera a Mallorca i a Eivissa, comunica que atès
que deixa d’operar el vaixell de mercaderies i atès que les
mercaderies, incloses les perilloses, es transportaran el vaixells
híbrids (passatgers i càrrega) redueix les freqüències a Mallorca
a dos dies per setmana (dimarts i dijous) amb un sol retorn a
Barcelona i a Eivissa opera únicament els dissabtes des de
Barcelona amb retorn la nit del dimecres, amb la qual cosa es
disposa de molt poc temps per operar i tornar enviar els equips
a Eivissa.
A la zona portuària no està permesa la permanència de
mercaderies perilloses.
Les mercaderies perilloses de tipus A, B i C poden circular
pels molls de ponent i de Peraires, no així les mercaderies
classificades com a C i D que només ho poden fer pel moll de
ponent.
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Tota aquesta situació es fa insuficient per garantir
l’abastament de tota aquesta mercaderia que inclou elements tan
necessaris com ara: oxigen, nitrogen, clor, acetilè, gas natural,
propà, distints àcids i que en alguns casos no poden anar junts
en el mateix vaixell. A més de reduir la capacitat d’abastament,
s’han augmentat els costos de transport la qual cosa agreuja la
ja discriminatòria realitat dels costos d’insularitat.
La Cambra de Comerç ha demanat a la conselleria que
intercedeixi en el tema per solucionar aquesta situació.
El 16 d’octubre del 2008 la Direcció General de Transport
Aeri i Marítim conjuntament amb els empresaris afectats va
iniciar negociacions amb l’empresa Acciona i va arribar als
compromisos provisionals següents:
1. Tenir dues retornades des de Barcelona a Palma amb una
separació de quatre hores entre l’arribada i els retorn del vaixell.
2. Entre el 15 de juny i el 30 de setembre (el període més
conflictiu ja que és quan hi ha més passatge) reforçar els
vaixells mixtos amb un vaixell de càrrega amb un mínim de
dues rotacions setmanals amb el continent i que faci trajectes
Barcelona-Palma-Eivissa-Menorca.
3. Signar un contracte de serveis amb el sector i pactar el
nombre de contenidors per empresa, el preu, la garantia de
servei per garantir així el servei i el preu amb les empreses.
Actualment dels compromisos adquirits només s’ha
complert el d’augmentar un retorn en el trajecte des de PalmaBarcelona.
La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori ha
denunciat aquesta situació davant la Direcció General de la
Marina Mercant amb la finalitat d’obtenir una major capacitat
de transport.
La Direcció General de la Marina Mercant defensa que
Acciona, tot i que té un contracte signat amb el Ministeri de
Foment el qual estipula que ha de garantir l’abastament de
mercaderies a les Illes Balears, no està obligada a millorar el
servei més enllà dels interessos com a empresa privada.
El per això que el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè insti el Ministeri de Foment a cercar la fórmula
jurídica per garantir l’abastament de mercaderies perilloses a les
Illes Balears d’una manera estable i regulada amb unes
freqüències setmanals que no repercuteixin en un nou augment
de costos així com el manteniment dels serveis bàsics.
Palma, a 13 de març de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

ajuntaments de les Illes Balears. Aquesta programació hauria
d’abastar fins als 18 anys i les activitats haurien de ser
obligatòries a tots els centres, voluntàries per als alumnes, fer-se
en horari extra escolar durant tot el curs i haurien d’anar
complementades amb xerrades informatives sobre nutrició,
higiene i hàbits saludables. Pensem que també seria positiu
cobrar un preu als alumnes per participar-hi donat que així el
cost per a l’Administració seria inferior i l’alumne valoraria més
l’activitat i hi tendria una major implicació.

Exposició de motius
A Balears cada dia són més els infants i joves que pateixen
sobrepès com a conseqüència d’una mala alimentació i d’una
mínima activitat física. Hi ha estudis que indiquen que entre el
75 i el 90% de les malalties cardiovasculars es deuen a estils de
vida poc saludables que es comencen a adquirir durant la
infància, també n’hi ha d’altres que mostren que com més temps
passa un nen davant la pantalla de la televisió o de l’ordinador
major és el seu risc de ser obès. En definitiva, el que diuen tots
aquests estudis és que hi ha una relació directa entre el que fan
els nens i els adolescents i la salut que tendran quan siguin
adults.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
present al següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern Balear a posar en marxa el
proper curs un programa de foment de l’activitat física i
d’adquisició d’hàbits de vida i d’alimentació saludables entre
els alumnes de tots els centres d’ensenyament secundari de
Balears, amb l’objectiu que puguin evitar el sobrepès i
esdevenir uns adults amb bona salut.
Palma, a 23 de març de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

Actualment tothom té coneixement d’aquesta problemàtica
social que progressivament està derivant en un problema de
salut colAlectiu. Per això és necessari i urgent passar a l’acció,
emprendre iniciatives que aconsegueixin rompre aquesta
dinàmica de comportament entre nens i adolescents, iniciatives
que involucrin tota la comunitat educativa i que aconsegueixin
que moure’s i practicar esport sigui cada dia més accessible i
més atractiu per als joves. Es tracta de posar-los-ho fàcil, que
sigui gratificant per a ells, plantejar-los-ho com una diversió, no
com una competició. No tots han de ser campions, però sí que
la gran majoria haurien de ser persones sanes.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

Les administracions públiques fa anys que van posar en
marxa un programa de foment de l’esport base, de
desenvolupament de l’esport en edat escolar. Aquest programa
està perfectament regulat, compta amb un finançament i cada
actor implicat sap perfectament quina és la seva funció, però
aquest programa és insuficient ja que s’exhaureix a la categoria
cadet i possiblement vagi excessivament enfocat a la
competició. Aleshores ens trobem que els nens a partir dels 13
anys reben pocs estímuls per continuar fent activitat física de
manera regular i els resulta més atractiu i còmode dedicar el
temps d’oci a activitats sedentàries.
Des del Grup Parlamentari Popular consideram que per
poder resoldre aquest gran problema social hi ha d’intervenir
tota la comunitat educativa, però és fonamental que
l’Administració educativa autonòmica hi tengui un paper
decisiu perquè aquest problema es deriva d’una mancança del
sistema educatiu que ve agreujada per uns nous hàbits de
nutrició, per uns nous hàbits d’ocupació del temps d’oci i també
per uns grans canvis en la configuració urbana de les nostres
ciutats i en la pròpia organització familiar.
Per tot això pensem que les petites iniciatives que han sorgit
fins ara -com és el pla pilot de la UIB anomenat Actyboss- són
insuficients i que la Conselleria d’Educació i Cultura en
colAlaboració amb altres departaments del Govern Balear hauria
de presentar una programació generalitzada per a tots i cada un
dels centres d’educació secundària de Balears amb una oferta
esportiva variada i atractiva que es podria desenvolupar amb la
colAlaboració dels diferents consells insulars i potser també dels

A la pregunta RGE núm. 1588/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
mesures davant la crisi. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).
Considera el Govern de les Illes Balears que les mesures
que ha adoptat davant la crisi són suficients atès l'augment
considerable de l'atur?
1. Manteniment d'inversions públiques: 920 milions.
2. Pla d'agilitació de les tramitacions administratives.
3. Mesures de gestió financera...
Fins a 13 arriben les mesures que foren prou explicades al
Parlament, i les 13 tenen un darrer i únic objectiu: que totes les
persones d'aquestes illes continuïn vivint, malgrat la crisi, a les
seves cases, que els fills puguin estudiar, que els doblers arribin
als darrers dies de mes i amb la "mesura" d'implicació de "tots",
que puguin tenir feina o, si no pot ser, que tinguin prou doblers
per mantenir un digne nivell de vida.
En aquest sentit ho va plantejar el Govern i ho va posar en
marxa. Estam treballant en aquesta direcció, executant els plans
continguts a les mesures, posant els doblers públics on es
necessiten i fent al mateix temps una gestió transparent i eficaç.
A més de la feina de l'Administració tenim l'esforç dels agents
econòmics i socials, és a dir, els empresaris, els treballadors, els
ciutadans, els estudiants i els estudiosos. Tots fem part d'aquest
moment i som conscients que les actituds són importants per
governar i per fer oposició. Per això s'estan obrint nous fòrums
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per reconduir la situació econòmica, tenint en compte que la
primera premissa de l'estat és la plena ocupació.
Les mesures més directes potser siguin la d'injectar doblers
en inversió i les que conformen el PROIB, ja que la seva
finalitat directa és la de guanyar llocs de treball. Altres mesures
despleguen efectes durant un període més llarg, com les que
volen aconseguir formació qualificada i permanent, innovació,
investigació, renovació de sectors productius, per tenir
treballadors qualificats, per ser competitius, per poder exportar
les nostres empreses. Així i tot hem de tenir en compte que totes
aquestes accions estan generant feina i llocs de treball.
Totes les mesures que fan que rodi l'activitat econòmica, ja
siguin fiscals, financeres o bancàries, tenen darrere petits
empresaris i un munt de treballadors, molts d'ells autònoms.
L'altra vessant de les 13 mesures és la social, tant pel que fa
a totes les que donen oportunitats laborals a les persones més
desfavorides com les que faciliten treballadors per garantir la
qualitat de vida d'aquestes persones que necessiten ser ajudades
en les seves tasques quotidianes.
També hem de dir que aquesta línia d'actuació no és
exclusiva, ni excloent, ni aïllada. Així com els agents socials i
econòmics colAlaboren en les mesures anticrisi, també treballam
coordinadament amb les altres administracions: els ajuntaments,
l'Administració de l'Estat i l'europea desenvolupen aquestes
polítiques en comú, colAlaboren. Però això no és nou ni exclusiu.
Als altres països es fa el mateix i fins i tot els partits polítics
colAlaboren, és igual que siguin a l'oposició.
Per concloure, feu estudi comparatiu de les administracions
autonòmiques. La nostra comunitat autònoma té unes dades
d'atur envejades per les autonomies del nostre entorn, com són
la del País Valencià i la de Múrcia.
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Aquestes mesures, sempre amb les transferències corrents
d'IBATUR.
Palma, 12 de febrer de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 1591/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
abonament d'interessos per part del Consell de Menorca.
(BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).
Quina opinió mereix al conseller d'Economia del Govern
de les Illes Balears que el Consell Insular de Menorca pagui
anualment 6,8 milions d'euros fins al 2014 d'interès a causa
del seu deute?
La nostra opinió és que un govern responsable ha
d'endeutar-se, si cal, per desenvolupar polítiques per al bé
públic. La quantitat que s'ha de pagar s'ha de valorar en funció
del deute generat i els objectius acomplerts.
Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
D)

Palma, 19 de febrer de 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 1589/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
transferència per a promoció turística. (BOPIB núm. 69 de 30
de gener de 2009).

A la pregunta RGE núm. 1594/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
millores per al transport de Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30
de gener de 2009).
Aconseguirà el Govern de les Illes Balears del Ministeri de
Foment millores per al transport de Menorca en virtut del Pla
de ferrocarrils de l'Estat?
En resposta a la pregunta esmentada us inform que dins el
conveni de ferrocarrils no està inclosa aquesta partida
pressupostària.

Quina quantitat transferirà enguany el Govern al Consell
de Menorca per a promoció turística? Mitjançant quines
partides?
Actualment es negocia aquesta quantitat, però atesos els
pressuposts es pretén fer un conveni amb el Consell de Menorca
per determinar quines transferències es realitzaran, sempre amb
l'¡objectiu de donar les mateixes quantitats que el 2008.
Els productes que es pretenen transferir són:
• Promoció turística a l'illa de Menorca.
• Ajudes a les federacions del sector.
• Creació del producte "Menorca tot l'any".

Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 1595/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
millora de les connexions amb les illes menors. (BOPIB núm.
69 de 30 de gener de 2009).
Espera el Govern de les Illes Balears aconseguir per a les
illes menors durant el 2009 millors concessions entre illes i
amb la península i a preus més assequibles per als ciutadans?
En resposta a la pregunta esmentada us inform que el
Govern no és competent en les connexions entre illes i la
península i, a més, les tarifes són lliures. No es poden regular si
no és amb una obligació de servei públic.
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El que ha fet el Govern de les Illes Balears és demanar que
es declarin línies de servei públic les rutes d'Eivissa i Menorca
amb Madrid i Barcelona en temporada d'hivern. En data 6 de
febrer del 2008 des de la Direcció General de Transport Aeri i
Marítim es va remetre al director general d'Aviació Civil un
escrit en què se solAlicitava l'inici dels tràmits per a l'ampliació
d'obligacions de servei públic. En data 9 de maig del 2008 es
reiterà la solAlicitud.
Per ara la resposta de Foment és negativa. per tant, al
Govern només li resta negociar amb les companyies per
aconseguir acords puntuals.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 1600/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
augment dels professionals sanitaris a Menorca. (BOPIB núm.
69 de 30 de gener de 2009).
S'augmentarà durant el 2009 el nombre de professionals
sanitaris públics a Menorca?
Sí.

Palma, 20 de febrer de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

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

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

A la pregunta RGE núm. 1596/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
pisos d'HPO a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).

A la pregunta RGE núm. 1601/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
noves instalAlacions sanitàries a Menorca. (BOPIB núm. 69 de
30 de gener de 2009).
Comptarà Menorca amb noves instalAlacions sanitàries?

Quants de pisos d'HPO es construiran a Menorca durant
aquest any? A quins municipis?

Sí, Menorca comptarà amb noves instalAlacions sanitàries.
Promocions en construcció 2009:
25 habitatges a Maó
26 habitatges a Es Mercadal
8 habitatges a Alaior

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

Promocions adjudicades i iniciades el 2009:
14 habitatges a Alaior

Ordre de Publicació
J)

Promocions en projecte a iniciar el 2009:
25 habitatges a Ferreries
Palma, 6 de març de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 1602/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
pressuposts dels cursos de català. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).
Quin pressupost destinarà la Conselleria de Salut i Consum
a cursos de català?
La quantia pressupostària destinada a la formació de català
no està tancada.

A la pregunta RGE núm. 1599/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
sanitat pública a Menorca. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de
2009).

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

Com valora el Govern de les Illes Balears el funcionament
de la sanitat pública a Menorca?

Ordre de Publicació
K)

Positivament en funció de la majoria d'indicadors
assistencials.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la pregunta RGE núm. 1603/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a entitats
que impartiran els cursos de català. (BOPIB núm. 69 de 30 de
gener de 2009).
Per part de quines entitats s'impartiran els cursos de català
prevists per la Conselleria de Salut?
La Conselleria de Salut no ha determinat quines entitats
impartiran els cursos de català.
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Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
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Quins terminis té prevists la Conselleria de Salut en relació
al compliment de la carrera professional a totes les
categories?
Totes les categories professionals previstes ja compten amb
la carrera professional.

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

A la pregunta RGE núm. 1604/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
l'enquesta sociolingüística de la Conselleria de Salut. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).
Quin cost té l'enquesta sociolingüística que ha posat en
marxa la Conselleria de Salut?
L'enquesta sobre la situació lingüística i el grau d'utilització
de les distintes llengües s'ha elaborat i realitzat amb mitjans
propis del Servei de Salut: RRHH, Comunicació, Informàtica i
equip directiu.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 1608/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a termini
de suspensió del decret de regulació del català. (BOPIB núm.
69 de 30 de gener de 2009).
Serà aplicable el termini de dos anys de suspensió del
decret de regulació del català a la sanitat pública en relació a
totes les categories professionals?
El termini de dos anys de suspensió no serà aplicable a totes
les categories professionals.

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

M)
A la pregunta RGE núm. 1605/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a OPE de
salut. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).
Quins són els terminis de convocatòria de l'OPE a la
Conselleria de Salut?
El Servei de Salut preveu que el conjunt de proves de l'OPO
es realitzi dins el 2009.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 1609/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
aplicació del decret del català a la sanitat pública. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).
Serà aplicable el decret del català a la sanitat pública al
personal substitut?
Sí.

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

N)
A la pregunta RGE núm. 1606/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
"estatutització" del personal de les fundacions. (BOPIB núm.
69 de 30 de gener de 2009).

Ordre de Publicació
Quins terminis té prevists la Conselleria de Salut per a
l'"estatutització" del personal de les fundacions?
Els terminis previstos en l'acord i amb la mesa sectorial.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

R)
A la pregunta RGE núm. 1610/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
aplicació del decret del català a la sanitat pública. (BOPIB
núm. 69 de 30 de gener de 2009).
Serà aplicable el decret del català també a les
convocatòries de mobilitat que es puguin realitzar a la sanitat?
Sí.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 1607/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
compliment de la carrera professional. (BOPIB núm. 69 de 30
de gener de 2009).

2432

BOPIB núm. 77 - 27 de març de 2009

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

Ordre de Publicació

per exercici, hospitals, 061, serveis centrals, fundacions i
empresa pública.
A causa de la gran quantitat de dades que s'han de recollir
pel període demanat, s'està acabant d'elaborar la resposta. De
seguida tota aquesta informació sigui recopilada es contestarà.

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

A la pregunta RGE núm. 1611/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
solAlicitud del català a la mobilitat extraordinària convocada
a GESMA. (BOPIB núm. 69 de 30 de gener de 2009).
Per què no s'ha demanat el català com a mèrit, ni com a
requisit, a la mobilitat extraordinària ja convocada a
l'empresa GESMA?
No s'ha solAlicitat el nivell de coneixement de català com a
requisit en la mobilitat extraordinària de l'empresa pública
GESMA ja que no existeix norma que regula l'exigència de
coneixements de llengua catalana en els procediments de
provisió que afecten el personal adscrit a l'empresa pública
GESMA.
El Decret 114/2008, de 17 d'octubre, a la seva disposició
addicional cinquena estableix que aquest decret no serà
d'aplicació al personal laboral de les entitats i empreses
públiques que integren el sector públic sanitari.
Pel que fa a la valoració com a mèrit, s'ha d'assenyalar que
si bé no s'ha valorat expressament com a mèrit específic i
individualitzat, sí que s'han valorat com a mèrit general dintre
de l'apartat formació.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 2439/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a pla
estratègic de Gesma. (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de 2009).
Quin cost ha tingut el I Pla Estratègic de Gesma? Quins
mitjans s'han emprat per a la seva elaboració? Especificau-ne
si s'han emprat recursos externs a l'empresa pública.
La recollida de dades, l'anàlisi i l'elaboració del Pla
estratègic s'ha fet amb mitjans propis de Gesma

Ordre de Publicació
V)
A la pregunta RGE núm. 2441/09, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
pagament a proveïdors. (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de
2009).
En quin termini mig s'han realitzat els pagaments a
proveïdors durant el 2008?
El pagament a proveïdors varia entre els diferents centres de
cost. El temps mitjà pot variar entre pagament immediat o
diferit en el temps en funció de la tasca funcional i les
característiques del proveïdor.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 2442/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer , relativa a
titulació oficial del català. (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de
2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Atenció Primària de
Mallorca?
En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, el director gerent té el
nivell C, el director de gestió el nivell E. La resta de directors
actualment estan realitzant cursos de català a diferents nivells.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 2440/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a evolució
de la despesa financera. (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de
2009).
Com han evolucionat les despeses financers des del 2003
fins a l'actualitat pel que fa a pagaments d'interessos de
demora reclamats pels proveïdors per no complir els terminis
de pagament establerts legalment? Desglossau-ne els imports

Y)
A la pregunta RGE núm. 2443/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (II). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de 2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Hospital Can Misses?
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En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, el director de gestió té
el nivell C. La resta de directors actualment estan realitzant
cursos de català a diferents nivells.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 2446/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (V). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de 2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital Comarcal
d'Inca?
En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, el director de gestió té
el nivell C, la sotsdirectora econòmica el nivell D, el
sotsdirector de sistemes el nivell C i la directora de recursos
humans el nivell A. La resta de directors actualment estan
realitzant cursos de català a diferents nivells.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 2447/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (VI). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de 2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a la Fundació Hospital de
Manacor?
En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, el director econòmic té
el nivell C i la directora d'infermeria el nivell B. La resta de
directors actualment estan realitzant cursos de català a diferents
nivells.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 2441/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (VII). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de
2009).
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Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital de Son Dureta?
En el moment de la seva designació el nivell de català no
formava part dels requisits. Actualment, l'adjunt a direcció té el
nivell C i la directora d'infermeria el nivell B. La resta de
directors actualment estan realitzant cursos de català a diferents
nivells.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 2449/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer , relativa a
titulació oficial de català (VIII). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer
de 2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació en el 061?
Director gerent. Llicenciat en Filologia de llengua catalana.
Director metge. Nivell B.
Director de gestió. Nivell B.
Coordinador mèdic d'equips. Sense certificat.
Coordinador d'infermeria d'equips. Nivell B.
Cap de servei. Nivell C.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 2450/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (IX). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de 2009).
Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació a l'Hospital de Formentera?
Director gerent: nivell B.
Director de gestió: sense certificat.
Director d'infermeria: nivell B.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 2451/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a titulació
oficial de català (X). (BOPIB núm. 70 de 6 de febrer de 2009).
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Quina titulació oficial de català tenen els treballadors que
ocupen llocs de lliure designació en els Serveis Centrals del
Servei de Salut de les Illes Balears?
Quan es tracta de personal estatutari no s'exigeix titulació
alguna al no existir encara norma reguladora. En aquest sentit
assenyalar que actualment està en tramitació el decret que
regularà el coneixement de català que serà exigible per ocupar
llocs de personal estatutari.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 2453/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
enquesta relativa a la utilització d'idiomes. (BOPIB núm. 70 de
6 de febrer de 2009).
S'ha realitzat algun estudi o enquesta interna de la
Conselleria de Salut o del Servei de Salut de les Illes Balears
referida a la utilització d'idiomes? Quin ha estat el seu cost?
Quins han estat els resultats?
En aquests moments encara s'està realitzant. S'ha fet amb
mitjans propis de l'Ib-salut: departament de Recursos Humans,
Comunicació i Informàtica.
Palma, 23 de febrer de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 2454/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a
treballadors a l'escoleta Magdalena Humbert. (BOPIB núm. 70
de 6 de febrer de 2009).
Quantes persones treballen actualment a l'escoleta
Magdalena Humbert de Maó? Especificau-ne el nivell i la
funció.
L'escoleta Magdalena Humbert de Maó té cinc unitats: una
de 0 a 1 anys, dues d'1 a 2 anys i 2 de 2 a 3 anys. Hi treballen set
educadores (una de les educadores exerceix la direcció amb la
conseqüent reducció d'hores de docència), un/a auxiliar tècnic/a
educatiu/va a mitja jornada, una cuinera, un/a ajudant/a cuina,
un/a ordenança, una persona de manteniment i dues empleades
de serveis. En total hi treballen tretze persones i mitja. La ràtio
educativa per unitat és d'1,4.
Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 2455/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a
treballadors a l'escoleta Francesc de Borja Moll. (BOPIB núm.
70 de 6 de febrer de 2009).
Quantes persones treballen actualment a l'escoleta
Francesc de Borja Moll de Ciutadella? Especificau-ne el nivell
i la funció.
L'escoleta Francesc de Borja Moll de Ciutadella té vuit
unitats: 3 de 0 a 1 anys, 3 d'1 a 2 anys i 2 de 2 a 3 anys. Hi
treballen dotze educadores, una directora sense docència, dues
cuineres, una persona per a manteniment i vuit empleades de
servei. En total hi treballen vint-i-quatre persones. La ràtio
educativa per unitat és d'1,5.
Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 2553/09 i 2554/09, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a ajudes
programes en matèria d'acció social (I i II). (BOPIB núm. 71
de 13 de febrer de 2009).
Té intenció la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració publicar noves ajudes destinades a entitats sense
ànim de lucre per desenvolupar programes en matèria d'acció
social (modalitat B)? Quina quantia pretén destinar la
Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració a ajudes
destinades a entitats sense ànim de lucre per desenvolupar
programes en matèria d'acció social (modalitat B)?
La Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració va
publicar el 8 de gener de 2009, en el BOIB núm. 8, l'Ordre de
subvencions per a desenvolupar programes en matèria d'acció
social, dirigits a entitats sense ànim de lucre, ambdues
modalitats, que inclou l'any 2009 i el primer semestre de l'any
2010.
Per programes:
1.200.000
2009
600.000
2010
Per manteniment de federacions:
700.000
2009
350.000
2010
Palma, 19 de febrer de 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 3202/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a 1%
cultural. (BOPIB núm. 71 de 13 de febrer de 2009).
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D'acord amb el que preveu l'article 80 de la Llei 12/1998,
del patrimoni històric de es Illes Balears, quin és l'1% cultural
generat durant l'any 2008 per part del Govern de les Illes
Balears?

•

•
Durant l'any 2008, diverses conselleries del Govern de les
Illes Balears han realitzat obres i construccions i han anat
reservant l'1% cultural de l'import d'aquestes obres i s'ha generat
un crèdit de 635.994,69 euros.

•

•
Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

•
•

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 3203/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a 1%
cultural (II). (BOPIB núm. 71 de 13 de febrer de 2009).
Com i quan pensa el Govern de les Illes Balears transferir
als consells insulars l'import de l'1% cultural generat per les
obres finançades totalment o parcialment pel Govern de les
Illes Balears durant l'any 2008?
La Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric
de les Illes Balears estableix en el seu article 80 la gestió de
l'1% cultural. Així, en el pressupost de qualsevol obra pública,
superior a 30.000 euros, finançada totalment o parcialment pel
Govern de les Illes Balears, els consells insulars, els
ajuntaments, els seus organismes autònoms i empreses
públiques que en depenguin i el seus concessionaris, s'inclourà
una partida d'import igual o superior a l'1% dels fons aportats
per aquestes entitats que es destinarà a la conservació, la
protecció i l'enriquiment del patrimoni històric o al foment de
la creativitat artística, i s'aplicarà amb preferència en la mateixa
obra o el seu entorn immediat.
Les administracions públiques podran realitzar les
inversions previstes mitjançant la transferència al consell insular
corresponent, o bé directament, sota la coordinació de la Junta
Interinsular del Patrimoni Històric.
L'any 2004 es va crear la comissió Interdepartamental per a
la gestió de l'1% cultural, Decret 58/2004, de 25 de juny.
Les funcions d'aquesta comissió són:
• Garantir l'aplicació del que preveu la Llei de patrimoni
històric, quant a l'1% cultural pel que fa l'1% que es merita
per les conselleries del Govern i de les seves entitats
autònomes amb càrrec a recursos propis de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
• Tractar la gestió de la recaptació i aplicació de l'1% cultural.
• Crear i gestionar una borsa autonòmica de projectes a
realitzar per a la conservació, la protecció i l'enriquiment del
patrimoni històric o per al foment de la creativitat artística,
en aplicació dels fons de l'1% cultural.
Durant l'any 2008 diverses conselleries han realitzat obres
i construccions i han reservat l'1% de l'import d'aquestes obres,
així han generat un crèdit de 635.994,69 euros.
Aquestes quantitats s'han destinat i invertit directament per
part del Govern de els Illes Balears en projectes que eren
inclosos a la borsa autonòmica i que corresponen a peticions per
a la conservació, la protecció i l'enriquiment del patrimoni
històric o al foment de la creativitat artística.
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Volem destacar:
Treballs de restauració i de conservació de l'edifici del
Teatre Sanç de Palma. Edifici catalogat i d'alt valor
patrimonial.
Treballs de restauració i de conservació de l'edifici de
l'Orfeó de Menorca.
Treballs de neteja, conservació i restauració de la necròpolis
del Puig dels Molins a Eivissa, declarada Patrimoni de la
Humanitat.
Adquisició quadre del segle XVI de la Mare de Déu, obra de
Mateu López.
Treballs de neteja i restauració del Claustre del Carme.
Museu de Menorca. Edifici bé d'interès cultural.
Treballs de conservació i de restauració fons documentals
segles XVI a XVIII.
Palma, 20 de febrer de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 3204/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a director
d'atenció primària de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 71 de 13 de febrer de 2009).
Qui ocupa el lloc de director d'atenció primària de l'àrea
de salut d'Eivissa i Formentera?
El director d'atenció primària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera és el Dr. Lisardo González Barriuso.
Palma, 9 de març de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 3205/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a tècnic de
salut d'atenció primària de l'àrea de salut d'Eivissa. (BOPIB
núm. 71 de 13 de febrer de 2009).
Qui ocupa el lloc de tècnic de salut d'atenció primària de
l'àrea de salut d'Eivissa?
Des de l'1 d'octubre de 2006 es troba vacant la plaça de
tècnic de salut d'atenció primària de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera. Des d'aquesta data no s'ha incorporat ningú, a pesar
d'haver-se publicat una convocatòria per tal de cobrir aquesta
plaça.
Palma, 9 de març de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 3206/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
coordinador d'equips de primària de l'àrea de salut d'Eivissa
i Formentera. (BOPIB núm. 71 de 13 de febrer de 2009).

Quin deute hi havia a Multimèdia de les Illes Balears, SA
l'1 de juny de 2007 i el 10 de febrer de 2009?

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

Quina quantitat deu a data 10 de febrer de 2009 l'EPRTVIB
a proveïdors?

Des de l'1 d'octubre de 2006 i des del 13 de març de 2007
ocupen el lloc de coordinador de primària de salut d'Eivissa i
Formentera el Sr. Alfredo Barber Cabanilles i el Sr. Rafael
Torres García, respectivament.

L'EPRTVIB deu a proveïdors 886.498,95 euros a data 10 de
febrer de 2009.

Palma, 9 de març de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 3207/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
coordinador del 061 de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.
(BOPIB núm. 71 de 13 de febrer de 2009).
Qui ocupa el lloc de coordinador del 061 de l'àrea de salut
d'Eivissa i Formentera?
El coordinador del 061 de l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera és el Sr. Àngel Manuel Crespo Martínez.
Palma, 9 de març de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AP)
A les preguntes RGE núm. 3385/09 a 3396/09, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relatives a deute
d'IB3 (I a XII). (BOPIB núm. 72 de 20 de febrer de 2009).
Quin deute hi havia a l'EPRTVIB l'1 de juny de 2007 i el 10
de febrer de 2009?
El deute era de 94 milions d'euros a data 1 de juny de 2007.
El deute era de 124 milions d'euros a data 10 de febrer de
2009.
Quin deute hi havia a Televisió de les Illes Balears, SA l'1
de juny de 2007 i el 10 de febrer de 2009?
El deute era de 22,3 milions d'euros a data 1 de juny de
2007.
El deute era de 22,3 milions d'euros a data 10 de febrer de
2009.
Quin deute hi havia a Ràdio de les Illes balears, SA l'1 de
juny de 2007 i el 10 de febrer de 2009?
El deute era de 0 euros a data 1 de juny de 2007.
El deute era de 0 euros a data 10 de febrer de 2009.

El deute era de 0 euros a data 1 de juny de 2007.
Dia 10 de febrer de 2009, Multimèdia de les Illes Balears,
SA no depèn de l'EPRTVIB.

Quina quantitat deu a data 10 de febrer de 2009 Ràdio de
les Illes Balears, SA a proveïdors?
Ràdio de les Illes Balears, SA deu a proveïdors 1.792.064,10
euros a data 10 de febrer de 2009.
Quina quantitat deu a data 10 de febrer de 2009 Televisió
de les Illes Balears, SA a proveïdors?
Televisió de les Illes Balears, SA deu a proveïdors
48.317.702,82 euros a data 10 de febrer de 2009.
Quina quantitat deu a data 10 de febrer de 2009
Multimèdia de les Illes Balears, SA a proveïdors?
Dia 10 de febrer de 2009, Multimèdia de les Illes Balears,
SA no depèn de l'EPRTVIB.
Santa Ponça, 10 de març de 2009.
El director general d'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 3397/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
enquesta de realitat sociolingüística. (BOPIB núm. 72 de 20 de
febrer de 2009).
Quin cost ha tengut l'enquesta de la realitat
sociolingüística realitzada per la Conselleria de Salut o
organisme que en depèn? Quina empresa ha realitzat aquesta
enquesta?
L'enquesta s'ha realitzat amb mitjans propis de l'Ib-salut,
sense participació de cap empresa externa. No s'ha estimat el
cost ja que ho han fet components dels departaments
d'Informàtica, Recursos Humans, Comunicació i l'equip directiu
de l'IB-salut.
Palma, 13 de març de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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