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Y) RGE núm. 6914/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat
d'altes capacitats (V).
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Z) RGE núm. 6915/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alumnat
d'altes capacitats (VI).
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AA) RGE núm. 6916/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar.
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AB) RGE núm. 6917/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
del personal sanitari.
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AC) RGE núm. 6918/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicenciatura i diplomatura sociosanitàries (I).
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AD) RGE núm. 6919/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llicenciatura i diplomatura sociosanitàries (II).
2498
AE) RGE núm. 6920/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llicenciatura
i diplomatura sociosanitàries (III).
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AF) RGE núm. 6921/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a distribució
equitativa de l'alumnat nouvingut.
2498
AG) RGE núm. 6922/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans de
conciliació.
2499
AH) RGE núm. 6923/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesa de
diàleg social.
2499
AI) RGE núm. 6924/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a formació
en igualtat entre homes i dones.
2499
AJ) RGE núm. 6925/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans
d'igualtat a les empreses privades.
2499
AK) RGE núm. 6926/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut
Balear de la Dona i Conselleria de Treball i Formació.
2499
AL) RGE núm. 6927/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut
Balear de la Dona i Consell Insular de Formentera (I).
2499
AM) RGE núm. 6928/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Institut
Balear de la Dona i Consell Insular de Formentera (II).
2499
AN) RGE núm. 6929/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
de l'Institut Balear de la Dona i els consells insulars.
2500
AO) RGE núm. 6930/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
d'assistència integral a dones immigrants.
2500
AP) RGE núm. 6931/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
fisioterapeutes escolars de Menorca.
2500
AQ) RGE núm. 6932/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
del Govern en relació amb el compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 4394/08.
2500
AR) RGE núm. 6933/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a
persones celíaques.
2500
AS) RGE núm. 6934/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació d'El
Canto del Loco a Eivissa.
2500
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AT) RGE núm. 6935/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
adjudicatària de la contractació d'El Canto del Loco.
2500
AU) RGE núm. 6936/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte del grup
musical El Canto del Loco.
24501
AV) RGE núm. 6937/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de deixalleries.
2501
AX) RGE núm. 6938/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de deixalleries
(II).
2501
AY) RGE núm. 6939/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de deixalleries
(III).
2501
AZ) RGE núm. 6940/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reintroducció del
vell marí.
2501
BA) RGE núm. 6941/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reintroducció
del vell marí (II).
2501
BB) RGE núm. 6946/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
2501
de l'atenció sanitària al centre de salut del PilAlarí.
BC) RGE núm. 6947/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora
2502
sanitària de la zona del PilAlarí.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6876/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (I).
2502
B) RGE núm. 6877/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (II).
2502
C) RGE núm. 6878/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de recursos
socials a Palma (III).
2503
D) RGE núm. 6879/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de les ajudes
socials anticrisi de la Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració.
2503
E) RGE núm. 6894/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla funcional
definitiu del nou hospital d'Eivissa.
2503
F) RGE núm. 6895/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a terrenys per
a la construcció del nou hospital d'Eivissa,
2503
G) RGE núm. 6896/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usos de
l'hospital de Son Dureta quan entri en funcionament el nou hospital de Son Espases.
2503
H) RGE núm. 6942/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de les competències previstes a l'article 13 de la Llei 6/2005, de 3 de juny.
2503
I) RGE núm. 6943/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de les competències previstes a l'article 13 de la Llei 6/2005, de 3 de juny.
2503
J) RGE núm. 6944/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
del registre general de dades dels membres integrats dels cossos de policia local.
2504
K) RGE núm. 6945/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a manteniment
del registre general de dades dels policies auxiliars.
2504
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari Popular relativa a procés del servei d'atenció a la dependència-SAAD.

2504

B) RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular relativa a reeducació de maltractadors.

2505

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la pregunta RGE núm. 3770/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nova escola de Son Macià.
2506
B) A la pregunta RGE núm. 4594/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a sistema de
contractació de les obres del pont del tren a Palma.
2506
C) A les preguntes RGE núm. 4595/09 i 4596/09, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relatives a
empresa que ha executat les obres del pont del tren i a import de les obres del pont del tren.
2506
D) A les preguntes RGE núm. 4597/09 a 4599/09, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relatives a
omissió del nom del Sr. Pau Cavaller en la circular de nomenaments d'interins, a proves de selecció per contractar-lo i a intervenció del
comitè d'empresa en la selecció.
2506
E) A la pregunta RGE núm. 4600/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a director de les obres
del desdoblament Inca-enllaç.
2507
F) A la pregunta RGE núm. 4754/09, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a aportacions econòmiques
a ASPAMOB i ADAMOB.
2507
G) A la pregunta RGE núm. 4840/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a nova escola de Sant
Lluís.
2507
H) A la pregunta RGE núm. 4841/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a inici de les obres de
la nova escola de Sant Lluís.
2507
I) A la pregunta RGE núm. 4842/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import satisfet per a la
restauració del teatre Sans.
2507
J) A la pregunta RGE núm. 4843/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import satisfet per a la
restauració de l'edifici de l'Orfeó Maonès.
2507
K) A la pregunta RGE núm. 4844/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import satisfet per a
la conservació de la necròpolis del Puig dels Molins a Eivissa.
2508
L) A la pregunta RGE núm. 4845/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a adquisició del quadre
del segle XVI de la Mare de Déu, obra de Mateu López.
2508
M) A la pregunta RGE núm. 4846/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a institució on es troba
el quadre de la Mare del segle XVI.
2508
N) A la pregunta RGE núm. 4848/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import satisfet pels
treballs al Museu de Menorca.
2508
O) A la pregunta RGE núm. 4850/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a dipòsit dels arxius
restaurats a càrrec de l'1% cultural.
2508
P) A la pregunta RGE núm. 5807/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera (III).
2509
Q) A la pregunta RGE núm. 5818/09, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de subvencions
aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera (XIV).
2509
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6772/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura
i Pesca.
2509
B) RGE núm. 6860/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i
Obres Públiques.
2509
C) RGE núm. 6866/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència.
2510
D) RGE núm. 6880/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut.
2510

3.17. INFORMACIÓ
A) Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 4611/08.

2510

B) Acord negatiu respecte de l'escrit RGE núm. 6172/09, del Grup Parlamentari Popular.

2510

4. INFORMACIONS
A) Nomenament de personal eventual.

2510
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La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2009, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 6048/09, relativa a convenis signats o pendents de signar
entre la Conselleria de Medi Ambient i el Govern central, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6552/09, relativa a usos i serveis del Port
de Sant Antoni, amb l'esmena RGE núm. 6745/09, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ
A)
"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.
2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
central la corresponent signatura i renovació del conveni pel
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 març 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 i especialment les
compromeses per a l’any 2009, com són les corresponents a les
depuradores de Palma II, Santa Eulària, Port d’Addaia i Ca’n
Picafort.
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 invertir fins als 40 milions d’euros compromesos durant la
present legislatura en espais de rellevància ambiental a les Illes
Balears, entre aquests Ses Feixes i Ca Marí, però sempre
d’acord amb les prioritats i procediments establerts pel Govern
i els Consells Insulars d’Eivissa, Formentera, Mallorca i
Menorca."
A la seu del Parlament, 7 d'abril de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.

RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a intervenir, d’acord amb l’Ajuntament de Sant Antoni
i les administracions competents en la gestió portuària tant
terrestre com marítima, en la reordenació dels usos i serveis del
Port de Sant Antoni de Portmany per tal de garantir el seu
correcte funcionament i la millora de la seva seguretat."
A la seu del Parlament, 7 d'abril de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 10116/08, relativa a Comitè Consultiu de
Bioètica, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar el Comitè Consultiu de Bioètica de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, com a òrgan assessor
del Govern i de l’Administració autonòmica així com de la
comunitat científica en matèria de bioètica, adscrit a la
Conselleria de Salut i a desenvolupar el seu reglament de
funcionament de manera consensuada."
A la seu del Parlament, 7 d'abril de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

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

1.2.1. INTERPELALACIONS
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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 31
de març de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 4917/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política lingüística del
Govern.

Ordre de Publicació
C)

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Presidència, Albert Moragues i Gomila.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Ernest Ribalaiga i
Briones, del Grup Parlamentari Socialista.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 77, de 27
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 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Josep S.
Gornés i Hachero i Albert Moragues i Gomila.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)

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 31
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 77, de
27 de març de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB 77, de 27 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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 31
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6188/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a hospital de Formentera. (BOPIB
77, de 27 de març de 2009).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 77, de 27 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.

BOPIB núm. 79 - 17 d'abril de 2009
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6195/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a protecció dels drets dels
consumidors. (BOPIB 77, de 27 de març de 2009).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 77, de 27 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 8 d'abril 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6196/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a rehabilitació de façanes.
(BOPIB 77, de 27 de març de 2009).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6197/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a paralització de la reforma del
model de finançament. (BOPIB 77, de 27 de març de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 77, de 27 de març de 2009).

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

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 31
de març de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6189/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bilingüisme a les federacions
esportives. (BOPIB 77, de 27 de març de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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.
1.4. INFORMACIÓ
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Elecció de nou membre suplent del Consell d'Administració
de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
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A la seu del Parlament, 7 d'abril de 2009.
El secretari:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2009, atesa la solAlicitud presentada per tots els
grups parlamentaris de la Cambra (RGE núm. 6017/09), de
substitució del Sr. Antoni Serra i Torres com a membre suplent
del Sr. Josep Antoni Aguiló i Fuster en el Consell
d'Administració esmentat, elegí per assentiment el Sr. Josep
Antoni Vallori i Genestra com a membre suplent del Sr. Aguiló
i Fuster en el dit consell.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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
B)
Informe sobre l'acompliment del pressupost del Parlament
de les Illes Balears corresponent a l'any 2008.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2009, s'aprovà la liquidació del pressupost del
Parlament de les Illes Balears corresponent a l'exercici de 2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril de 2009,
debaté, conjuntament, les Preguntes RGE núm. 3169/09,
3170/09, 3174/09 i 3178/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relatives
a relació de contractes menors. (BOPIB núm. 71, de 13 de
febrer de 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió d'Educació i Cultura del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 2544/09, relativa
a transposició de la normativa 2007/23/CE i suport als
correfocs, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril de 2009,
debaté, conjuntament, les Preguntes RGE núm. 3171/09,
3172/09 i 3173/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez
i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relatives a relació de
contractes menors. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat que la transposició al dret
intern de la Directiva 2007/23/CE en cap cas no signifiqui la
prohibició de celebrar correfocs o qualsevol altra festa amb
coets i espires tal i com les coneixem actualment.
2. El Parlament de les Illes Balears constata la importància
que per a les nostres festes populars tenen aquestes festes amb
elements de foc, i per això insta els consells insulars a estudiar
la seva declaració com a Béns d’Interès Cultural o Patrimonial
immaterial."

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril de 2009,
debaté, conjuntament, les Preguntes RGE núm. 3175/09 i
3176/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a relació de contractes
menors. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).
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Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)

Ordre de Publicació
D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril de 2009,
debaté la Pregunta RGE núm. 3177/09, de l'Hble. Sr. Diputat
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a relació de contractes menors. (BOPIB núm. 71, de 13
de febrer de 2009).

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1239/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida de menors no acompanyats (III). (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.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1237/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida de menors no acompanyats. (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.

H)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1240/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida de menors no acompanyats (IV). (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 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1238/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida de menors no acompanyats (II). (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)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1241/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
acollida de menors no acompanyats (V). (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 8 d'abril de 2009.
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Ordre de Publicació

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
M)
Ordre de Publicació
J)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1242/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sotsmesa d'immigració. (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 2 d'abril de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 1482/09 i 1483/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a promoció exterior de la
llengua i la cultura i a reestructuració de l'Institut d'Estudis
Baleàrics. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

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 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
N)

Ordre de Publicació
K)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté,
conjuntament, les Preguntes RGE núm. 1244/09 i 1245/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fons per a la integració dels
immigrants (I i II). (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 2 d'abril de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1484/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència de cultura als consells insulars. (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'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril 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 d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1481/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del president del gremi de llibreters de Mallorca.
(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'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
O)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 1485/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
transferència del Museu de Menorca al Consell Insular de
Menorca. (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'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.5. INFORMACIÓ

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.8. INTERPELALACIONS

A)
Debat de l'escrit RGE núm. 9489/08, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de 2009, es debaté
l'escrit esmentat, mitjançant el qual es tramet l'informe 28/2008,
sobre la contractació subscrita per les fundacions de les Illes
Balears constituïdes a l'empara de la Llei 15/1997, de 25 d'abril,
sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema
Nacional de Salut, corresponent al període 2002-2004.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Debat de l'escrit RGE núm. 4604/09, de la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears.
A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 31 de març de 2009, es debaté
l'escrit esmentat, mitjançant el qual es trameten els informes del
Compte General dels ajuntaments d'Es Castell, de Ferreries, de
Maria de la Salut, de Selva i de Sencelles, corresponents a
l'exercici de 2005.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6864/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a situació econòmica al final del primer trimestre de
2009. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
Palma, a 8 d'abril 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 situació econòmica al final del primer trimestre de
2009.
El Grup Parlamentari Popular, quan ha transcorregut el
primer trimestre de l'any 2009, interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació amb la seva política pel que fa a la situació
pressupostària dels ingressos i les despeses i les mesures que
pensa dur a terme per palAliar la greu crisi econòmica.
Palma, a 2 d'abril de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6855/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 4917/09, relativa a
política lingüística del Govern. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

Ajornament de la Pregunta RGE núm. 1243/09, amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes
Socials.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, quedà ajornada
la pregunta esmentada, de la diputada Hble. Sra. Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consolat argentí a Balears (BOPIB núm. 69, de 30 de gener
d'enguany), a causa de l'absència del conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 8 d'abril 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. 4917/09,
relativa a política lingüística del Govern, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no discriminar en cap sentit cap ciutadà o entitat
física o jurídica que faci ús d’alguna de les dues llengües
oficials, el català propi de les Illes Balears i el castellà, tal i com
es recull a l’Estatut d’Autonomia i a la Constitució.
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2. El Parlament de les Illes Balears reconeix que només des
de la pluralitat, des del respecte cap a les dues llengües oficials,
la nostra terra serà un lloc de convivència i rebutja que s’emprin
les llengües com a instruments de confrontació i de desencontre.
3. El Parlament de les Illes Balears considera que només des
de la llibertat, en el marc que estableix la Constitució Espanyola
i l’Estatut d’Autonomia, els ciutadans de les Illes poden fer un
ús lliure de qualsevol de les dues llengües oficials.
4. El Parlament de les Illes Balears constata que a les Illes
Balears el bilingüisme és un fet natural, implantat socialment i
que les administracions han de promoure polítiques que
permetin l’harmònica convivència entre les dues llengües
oficials.
5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la imposició de
requisits de coneixements lingüístics del català en la sanitat i
insta el Govern de les Illes Balears a la derogació del Decret
24/2009, pel qual es regula l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés i de
mobilitat, relatius a la funció pública estatutària i per ocupar
llocs de treball que es convoquin en el sector públic sanitari de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
6. El Parlament de les Illes Balears reprova l’Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum per impulsar una norma lingüística
que va en contra del sentir i de les necessitats del sector sanitari.
7. El Parlament de les Illes Balears insta a la llibertat
d’expressió i a la pacífica convivència lingüística. Que s’hagi de
comptar amb un determinat nivell de domini d’una llengua per
treballar o viure a les Illes no implica que qui no conegui la
llengua, ni la utilitzi, hagi de ser castigat ni perseguit.
8. El Parlament de les Illes Balears considera que la llengua
ha de ser un canal de lliure comunicació entre persones i insta
tots els poders públics, socials, econòmics, educatius i culturals
a impulsar, a donar a conèixer i a fer ús de les dues llengües
oficials de la nostra comunitat autònoma amb criteris d’igualtat
plena.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar totes aquelles mesures que suposin el
foment de l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears, sense
imposicions i rebutja la implantació de requisits en el seu
coneixement tal i com es pretén amb l’aprovació del Pla de
Normalització Lingüística per part del Consell Social de la
Llengua Catalana.
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revocar el Pla de Normalització Lingüística i a
elaborar-ne un de nou que atengui la vertadera realitat
sociolingüística de les Illes Balears i en el qual es potenciïn les
accions de promoció, difusió i valoració del català, propi de les
Illes Balears, i es prescindeixi de la imposició,
l’intervencionisme, la coerció i la discriminació cap a la lliure
elecció d’ús de la llengua.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prescindir d’accions d’adoctrinament en les
actuacions que, en matèria lingüística i/o cultural emprenguin
les diferents conselleries i especialment la Conselleria
d’Educació a impedir aquestes actuacions envers la població
escolar infantil i juvenil.
12. El Parlament de les Illes Balears constata que les
modalitats lingüístiques de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera compten amb aspectes lèxics originals d’aquestes
illes i insta el Govern de les Illes Balears, els consells insulars
i tots els ajuntaments de les Illes Balears a donar-los a conèixer
i conscienciar els ciutadans del valor d’aquest patrimoni
lingüístic que pot acabar per desaparèixer.
13. El Parlament de les Illes Balears constata que el marc
jurídic, constitucional i estatutari és el marc idoni en el qual
s’han de desenvolupar les accions necessàries per promoure el
reconeixement de la nostra llengua i de les nostres particularitats
culturals per tal d’enriquir, encara més, la diversitat cultural de
les comunitats autònomes que compten amb la llengua catalana
com a pròpia, entre les quals la comunitat autònoma de les Illes
Balears n’és un exponent diferenciat i únic.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a derogar l’article 11 del Decret 92/1997, de 4 de
juliol, així com totes aquelles disposicions d’aquesta norma que
vagin en contra de l’equilibri entre les dues llengües oficials, i
a introduir directrius que afavoreixin una major participació dels
pares i les mares en el procés educatiu.
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 6779/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a antic ambulatori d'Inca. (Mesa de 8
d'abril de 2009).
RGE núm. 6881/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou centre de salut de Maria de la Salut. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
RGE núm. 6882/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulars dels terrenys on s'ha de construir el nou Hospital
d'Eivissa. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
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RGE núm. 6883/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió en la cessió dels terrenys del nou Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6899/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de cost dels cursos de català programats. (Mesa de 8
d'abril de 2009).

RGE núm. 6884/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inici del nou Hospital d'Eivissa. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6900/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa de cursos de català programats per la Conselleria
de Salut. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6885/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nou centre de salut de Vila a Eivissa. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
RGE núm. 6886/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terrenys del nou centre de salut de Vila a Eivissa. (Mesa de 8
d'abril de 2009).
RGE núm. 6887/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre sociosanitari a l'Hospital de Montetoro. (Mesa de 8
d'abril de 2009).
RGE núm. 6888/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
intencions respecte de l'Hospital de Montetoro. (Mesa de 8
d'abril de 2009).
RGE núm. 6889/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a inici de les obres del torrent d'en Rellotget a Alaior. (Mesa
de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6901/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
exigència de l'acreditació del català als alts càrrecs de la
Conselleria de Salut. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6910/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnat d'altes capacitats (I). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6911/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnat d'altes capacitats (II). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6912/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnat d'altes capacitats (III). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6913/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnat d'altes capacitats (IV). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6914/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnat d'altes capacitats (V). (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6890/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a termini de finalització de les obres del pas del torrent d'en
Rellotget a Alaior. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6915/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a alumnat d'altes capacitats (VI). (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6891/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
recepció de la TDT a la zona de ponent de Menorca. (Mesa de
8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6916/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a abandonament prematur i fracàs escolar. (Mesa de 8 d'abril
de 2009).

RGE núm. 6892/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la recepció de la telefonia mòbil a la zona de ponent
de Menorca. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6917/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació del personal sanitari. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6893/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la banda ampla o internet a la zona de ponent de
Menorca. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6897/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
empreses que imparteixen cursos de català al personal
sanitari. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6897/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost dels cursos de català oferts al personal sanitari. (Mesa de
8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6918/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llicenciatura i diplomatura sociosanitàries (I). (Mesa de 8
d'abril de 2009).
RGE núm. 6919/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llicenciatura i diplomatura sociosanitàries (II). (Mesa de 8
d'abril de 2009).
RGE núm. 6920/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a llicenciatura i diplomatura sociosanitàries (III). (Mesa de 8
d'abril de 2009).
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RGE núm. 6921/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a distribució equitativa de l'alumnat nouvingut. (Mesa de 8
d'abril de 2009).

RGE núm. 6934/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació d'El Canto del Loco a Eivissa. (Mesa de 8 d'abril
de 2009).

RGE núm. 6922/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans de conciliació. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6935/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a empresa
adjudicatària de la contractació d'El Canto del Loco. (Mesa de
8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6923/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesa de diàleg social. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6924/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a formació en igualtat entre homes i dones. (Mesa de 8 d'abril
de 2009).
RGE núm. 6925/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a plans d'igualtat a les empreses privades. (Mesa de 8 d'abril
de 2009).
RGE núm. 6926/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Institut Balear de la Dona i Conselleria de Treball i
Formació. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6927/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Institut Balear de la Dona i Consell Insular de Formentera
(I). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6928/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Institut Balear de la Dona i Consell Insular de Formentera
(II). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6929/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a convenis de l'Institut Balear de la Dona i els consells
insulars. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6930/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures d'assistència integral a dones immigrants. (Mesa de
8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6931/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fisioterapeutes escolars de Menorca. (Mesa de 8 d'abril de
2009).

RGE núm. 6936/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte
del grup musical El Canto del Loco. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
RGE núm. 6937/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
deixalleries. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6938/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
deixalleries (II). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6939/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
deixalleries (III). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6940/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reintroducció del vell marí. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6941/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reintroducció del vell marí (II). (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6946/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de l'atenció sanitària al centre de salut del PilAlarí.
(Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6947/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora sanitària de la zona del PilAlarí. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

RGE núm. 6932/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuacions del Govern en relació amb el compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 4394/08. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
RGE núm. 6933/09, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes a persones celíaques. (Mesa de 8 d'abril 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
A quins usos pensa la conselleria destinar l'edifici de l'antic
ambulatori d'Inca, carrer Mestre Antoni Torrandell?
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Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 1 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

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

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

En quina situació es troba el nou centre de salut de Maria de
la Salut?

Quan preveu la Conselleria de Salut que Vila a Eivissa
tindrà el nou centre de salut?

Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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

Quins són, en aquests moments, els titulars dels terrenys on
s'ha de construir el nou Hospital d'Eivissa?

Disposa la Conselleria de Salut dels terrenys en els quals
s'ha de construir el nou centre de salut de Vila a Eivissa?

Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)

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 escrita.

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

Quan preveu la Conselleria de Salut que li seran cedits els
terrenys on s'ha de construir el nou hospital d'Eivissa?

Quan es posarà en marxa el centre sociosanitari previst i
solAlicitat a l'Hospital Montetoro?

Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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

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

Quan preveu la Conselleria de Salut l'inici del nou hospital
d'Eivissa?

Quines intencions té la Conselleria de Salut per a l'Hospital
Montetoro a Menorca?
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Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Com té previst millorar el Govern la recepció de la telefonia
mòbil a la zona costera turística de ponent de Menorca?
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst el Govern iniciar les obres del pas del torrent
d'en Rellotget a Alaior?
Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com té previst millorar el Govern la recepció de banda
ampla o internet a la zona costera turística de ponent de
Menorca?
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin termini s'ha fixat per a la conclusió de les obres de pas
del torrent d'en Rellotget al terme municipal d'Alaior?
Palma, a 2 d'abril de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines empreses ofereixen o imparteixen cursos de català al
personal sanitari?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com té previst el Govern de les Illes Balears millorar la
recepció de la TDT a la zona costera turística de ponent a
Menorca?
Palma, a 1 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost han tingut fins ara els cursos de català oferts al
personal sanitari?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quina previsió de cost tenen els cursos de català programats
per la Conselleria de Salut per al personal sanitari davant
l'aprovació del decret d'imposició del català?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions s'han dut a terme per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb el Protocol
d'intervenció en la identificació i la intervenció psicopedagògica
de l'alumnat d'altes capacitats intelAlectuals?

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 programa de cursos i mitjançant quines entitats té
programat la Conselleria de Salut per al personal sanitari?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
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Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

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

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

Quines mesures s'han pres per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura per ampliar dins el Pla de formació del
professorat, així com dels equips d'assessorament i orientació
pedagògica, una formació específica per conèixer i atendre els
alumnes amb altes capacitats intelAlectuals, dins la formació
inicial i contínua dels professionals de l'educació de les nostres
illes?

Pensa el conseller de Salut exigir l'acreditació del català als
alts càrrecs de la Conselleria de Salut? En cas afirmatiu, quin
nivell? I en quin termini?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura posar en
marxa un servei d'orientació per a les famílies i el professorat
que atenen els alumnes amb altes capacitats intelAlectuals?

Quines són les actuacions fetes per la Conselleria d'Educació
i Cultural, per tal de deixar enllestit el projecte d'atenció
educativa per a l'alumnat d'altes capacitats intelAlectuals?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines dotacions té actualment la Conselleria d'Educació i
Cultura i a quins centres educatius de les nostres illes per tal
d'aplicar programes d'enriquiment curricular?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines dotacions té previst augmentar la Conselleria
d'Educació i Cultura i a quins centres educatius de les nostres
illes, per tal d'aplicar programes d'enriquiment curricular?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures noves ha implantat la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de prevenir l'abandonament
prematur i el fracàs escolar?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Conselleria de Salut i
Consum per introduir l'estudi i la sensibilització de la prevenció
i el tractament de la violència de gènere en la llicenciatura i
diplomatura sociosanitàries?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Educació i
Cultura per introduir l'estudi i la sensibilització de la prevenció
i el tractament de la violència de gènere en la llicenciatura i
diplomatura sociosanitàries?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins programes té prevists la Conselleria de Salut i
Consum dins la formació continuada del personal sanitari, amb
contingut interdisciplinar, que permeti una millor prevenció i
tractament de la violència de gènere?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Afers Socials
i Promoció per introduir l'estudi i la sensibilització de la
prevenció i el tractament de la violència de gènere en la
llicenciatura i diplomatura sociosanitàries?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines mesures s'han previst per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de millorar l'acollida i la distribució
equitativa de l'alumnat nouvingut als centres educatius de les
Illes Balears?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions té previstes la Conselleria de Treball i
Formació per tal de facilitar a les empreses privades ajudes i
assistència perquè desenvolupin plans de conciliació per a les
persones que hi treballen?
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Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AJ)
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 previsions té la Conselleria de Treball i Formació per
incentivar la implantació de plans d'igualtat a les empreses
privades de les nostres illes durant l'any 2009?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines actuacions ha desenvolupat el Govern per tal
d'incentivar que a les negociacions colAlectives s'estableixin
mesures d'acció positiva que afavoreixin l'accés als treballs de
les dones, l'eliminació de situacions de discriminació de les
dones en les seves condicions laborals, així com mesures de
conciliació per a les persones treballadores, dins el marc de la
Mesa de Diàleg Social?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

AK)
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 actuacions conjuntes han desenvolupat l'Institut
Balear de la Dona i la Conselleria de Treball i Formació durant
l'any 2008?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AL)
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 actuacions va engegar l'Institut Balear de la Dona
amb el Consell Insular de Formentera durant l'any 2008?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AI)
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 actuacions ha dut a terme el Govern per tal d'ampliar
l'oferta de formació en l'àmbit de la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes per al personal al seu càrrec?

Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
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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Quines actuacions té previst engegar l'Institut Balear de la
Dona amb el Consell Insular de Formentera durant l'any 2009?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
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 quantitats econòmiques té previstes l'Institut Balear
de la Dona en relació amb la firma dels convenis amb cadascun
dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per a l'any 2009?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AO)
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 són les actuacions que té previstes l'Institut Balear de
la Dona amb el fons en matèria d'assistència social integral per
a dones immigrants víctimes de la violència de gènere que
percebrà el Ministeri d'Igualtat per a enguany?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
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 són les actuacions fetes pel Govern per tal d'acomplir
la resolució aprovada com a resultat de la PNL RGE núm.
4394/08, publicada al BOPIB núm. 55, de 10 d'octubre de 2008,
pàgina 1654?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AR)
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 línies d'ajuda ha posat en marxa la Conselleria de
Salut i Consum per tal de donar suport a les persones celíaques?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AS)
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 preu ha costat la contractació d'El Canto del Loco per
al proper dia 5 de juny a Eivissa?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AP)
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 són les actuacions fetes per les Conselleries
d'Educació i Cultura i d'Interior per tal d'augmentar el nombre
de fisioterapeutes que atenen els escolars amb necessitats
educatives especials a Menorca?
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.

Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina empresa ha estat l'adjudicatària de la contractació del
grup musical El Canto del Loco?
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Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha efectuat algun concurs o s'ha contractat directament
l'actuació del grup musical El Canto del Loco per al proper 5 de
juny a Eivissa?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AW)
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.
Després que el conseller de Medi Ambient anunciés per a
l'any 2009 un pla de deixalleries, ens pot explicar com es troba
aquest pla?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AX)
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.
A quins acords s'ha arribat amb els ajuntaments en relació
amb el pla de deixalleries que va anunciar el conseller de Medi
Ambient per al 2009?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
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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A dia d'avui, ha estat possible trobar finançament de l'Estat
per al projecte del pla de deixalleries? Quines gestions s'han fet
al respecte?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
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 és el compromís, si és que n'hi ha, a dia d'avui del
Ministeri de Medi Ambient en relació amb el programa de
reintroducció del vell marí?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha donat cap suport per part de la Unió Internacional de
Conservació de la Natura al programa de reintroducciód el vell
marí?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
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.
Té previst la Conselleria de Salut i Consum augmentar
l'atenció sanitària que actualment presta la unitat bàsica de salut
del PilAlarí de Palma? En cas afirmatiu, pot indicar la
Conselleria de Salut en quins termes pensa millorar-la, tant des
del punt de vista de noves infraestructures com d el'increment
de l'horari d'atenció als usuaris?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

2502

BOPIB núm. 79 - 17 d'abril de 2009

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
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 previsions té la Conselleria de Salut i Consum per
millorar l'atenció sanitària de la zona del PilAlarí a Palma?
Palma, a 3 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 6942/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de les competències previstes a l'article 13
de la Llei 6/2005, de 3 de juny, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
RGE núm. 6943/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a desenvolupament de les competències previstes a l'article 13
de la Llei 6/2005, de 3 de juny, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8 d'abril de
2009).
RGE núm. 6944/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment del registre general de dades dels membres
integrats dels cossos de policia local, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 8
d'abril de 2009).

Ordre de Publicació
RGE núm. 6876/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
de recursos socials a Palma (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

RGE núm. 6945/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment del registre general de dades dels policies
auxiliars, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 6877/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
de recursos socials a Palma (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6878/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació
de recursos socials a Palma (III), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6879/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració
de les ajudes socials anticrisi de la Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6894/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
funcional definitiu del nou hospital d'Eivissa, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 8 d'abril
de 2009).
RGE núm. 6895/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
terrenys per a la construcció del nou hospital d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de
8 d'abril 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quins són els elements fonamentals de la planificació de
centres de dia i la residència que té previst fer la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració a Palma i que
determinaran que aquests recursos es facin a barriades
determinades?
Palma, a 6 d'abril del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

RGE núm. 6896/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usos
de l'hospital de Son Dureta quan entri en funcionament el nou
hospital de Son Espases, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 8 d'abril 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
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Quines seran les característiques fonamentals de la
residència que té previst impulsar la Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Immigració a Palma?
Palma, a 6 d'abril del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 no
permanent de Salut.
Estan ja a disposició del Govern els terrenys per a la
construcció del nou hospital d'Eivissa?

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 oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.

Palma, a 1 d'abril del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin paper juga el Consell de Mallorca en el finançament,
la gestió o l'impuls dels nous recursos socials prevists a Palma
per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració?
Palma, a 6 d'abril del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quins usos es donarà a l'actual hospital de Son Dureta quan
estigui en funcionament el nou hospital de Son Espases?
Palma, a 1 d'abril del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quina valoració fa la consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració de l'execució de les ajudes socials anticrisi
posades en marxa durant l'any 2009?
Palma, a 6 d'abril del 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quin és el desenvolupament que ha realitzat la Conselleria
d'Interior en relació amb les competències de l'article 13 de la
Llei 6/2005, de 3 de juny, en relació amb el registre general de
dades dels membres integrants dels cossos de policies locals a
les Illes Balears?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Pot explicar-nos el contingut del pla funcional definitiu del
nou hospital d'Eivissa?

Palma, a 3 d'abril del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

Palma, a 1 d'abril del 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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Quin és el desenvolupament que ha realitzat la Conselleria
d'Interior en relació amb les competències de l'article 13 de la
Llei 6/2005, de 3 de juny, en relació amb el registre general de
dades dels policies auxiliars a les Illes Balears?
Palma, a 3 d'abril del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

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 la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quin és el manteniment realitzat per par de la Conselleria
d'Interior del registre general de dades dels membres integrants
dels cossos de policies locals a les Illes Balears?
Palma, a 3 d'abril del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quin és el manteniment realitzat per par de la Conselleria
d'Interior del registre general de dades dels policies auxiliars a
les Illes Balears?
Palma, a 3 d'abril del 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a procés del servei d'atenció a la dependència-SAAD,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa
de 8 d'abril de 2009).
RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari Popular
relativa a reeducació de maltractadors, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 8 d'abril de 2009).

Exposició de motius
L’atenció a les persones dependents ha de ser una de les
principals prioritats del Govern de les Illes Balears. L’aprovació
de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
Dependència va elevar el rang d’atencions socials concretes a
la categoria dret subjectiu, de tal manera que l’atorgament de
determinats serveis i prestacions són obligatoris per part dels
serveis públics, en els terminis establerts. Així i tot, això serà
possible i una realitat palpable per a aquells que no han de
menester només si s’estableixen els mecanismes d’aplicació
adequats de l’esmentada llei i si es preveu l’adient dotació de
recursos econòmics.
En aquest sentit, a les Illes Balears, donada la seva
idiosincràsia administrativa, és especialment rellevant que la
colAlaboració institucional entre les administracions que tenen
responsabilitats entorn l’acció social sigui òptima i que els
processos d’atenció als usuaris siguin els més eficients possible;
és imprescindible que el fet de què hi hagi 3 administracions
que tenen responsabilitats en l’atenció a les persones dependents
no sigui una barrera per a la recerca d ela millor manera per fer
arribar els serveis i prestacions als ciutadans, sinó ben al
contrari, que l’esforç dels implicats, la seva colAlaboració i
aplicació dels mecanismes que la normativa de procediment
administratiu permet, vagin a favor de l’agilitat esperada per a
aquelles persones que més suport reclamen.
Per altra banda, s’ha de tenir en compte el que estableix la
legislació vigent quant a la necessitat de buscar la màxima
celeritat en la resolució dels expedients administratius i també
quant al respecte del compliment dels terminis establerts, a
través de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú:
“Article 41. Responsabilitat en la tramitació:
1. Els titulars de les unitats administratives i el personal al
servei de les Administracions públiques que tenguin al seu
càrrec la resolució o el despatx dels assumptes, seran
responsables directes de la seva tramitació i adoptaran les
mesures oportunes per remoure els obstacles que
impedeixin, dificultin o retardin l’exercici ple dels drets
dels interessats o el respecte als seus interessos legítims,
disposant del que sigui necessari per evitar i eliminar tota
anormalitat en la tramitació de procediments.
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2. Els interessats podran solAlicitar l’exigència d’aquesta
responsabilitat a l’Administració Pública que correspongui
(...).
7. El personal al servei de les Administracions públiques
que tinguin al seu càrrec el despatx dels assumptes, així
com els titulars dels òrgans administratius competents per
instruir i resoldre són directament responsables, a l’àmbit
de les seves competències, del compliment de l’obligació
legal de dictar resolució expressa dintre el termini
establert.
El compliment de l’esmentada obligació donarà lloc a
l’exigència de responsabilitat disciplinària, sense perjudici
a la que hi hagués d’acord amb la normativa vigent.
(...)
Capítol II. Termes i terminis. Article 47: Obligatorietat de
termes i terminis.
Els termes i terminis establerts a aquesta o altres lleis,
obliguen a les autoritats i al personal al servei de les
administracions públiques competents a la tramitació dels
assumptes, així com als interessats en els mateixos.”
Donats aquests arguments, entenem que ha de ser un
objectiu comú del Parlament i del Govern de les Illes Balears
establir els procediments d’atenció a la dependència més adients
i promoure la millora d’aquells que estiguin establerts o en
tramitació.
Així, atès que l’actual Sistema d’Atenció A la Dependència
(SAAD) impulsat pel Govern de les Illes Balears és d’una
excepcional complexitat i conté elements manifestament
millorables, el Grup Popular del Parlament de les Illes Balears
presenta la present proposició no de llei, per tal de promoure la
seva millora a través del debat constructiu i útil a la cambra
autonòmica de la nostra comunitat, amb la voluntat d’aspirar a
tenir el sistema més adequat, més efectiu i més oportú per
garantir i respectar els drets dels usuaris de l’atenció a la
dependència.
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d) Control i gestió dels recursos econòmics destinats a
pagament de prestacions a les persones dependents.
e) Determinació, revisió i millora constant dels processos
d’Atenció a la Dependència.
f) Suport tècnic, supervisió i inspecció de l’Atenció a la
Dependència que es porti a terme des dels ajuntaments.
g) Gestió de l’estadística relacionada amb l’àmbit de la
Dependència i elaboració dels informes pertinents per fer
possible la tasca de planificació.
h) Gestió de l’Atenció a la Dependència a aquells municipis
que no assoleixin aquesta responsabilitat de manera voluntària.
3. Donar les passes oportunes per tal que els ajuntaments
rebin la capacitat administrativa adequada i el finançament
econòmic necessari per responsabilitzar-se de manera
voluntària, de l’aplicació dels processos d’atenció a les persones
dependents, incloent l’establiment d’un grau i nivell de
dependència i del Pla individual d’atenció, així com també les
notificacions pertinents que es derivin en cadascun d’aquests
casos, sempre dintre el marc de gestió establert des de la
Fundació Balear per a l’atenció i el suport a la dependència
(recursos econòmics repartits ad hoc i processos de gestió
establerts).
4. Dotar als ajuntaments del següent:
a) Recursos econòmics per consolidar els equips d’atenció
primària disponibles actualment (ampliació de nombre d’hores
de feina, canvis de nivell per augment de responsabilitat,
etcètera) i ampliar-los en la quantitat i intensitat que estimi
necessari cada municipi i que, en el seu cas, estableixi la
normativa vigent en cada moment.
b) Recursos econòmics per finançar les infraestructures
destinades a l’atenció social que el municipi inclogui dintre del
sistema d’Atenció a la Dependència mitjançant els acords
oportuns.
5. Donar rang de llei al sistema proposat a la present
proposició no de llei de la manera més adient.

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

Palma, a 6 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
1. Retirar el Sistema d’Atenció A la Dependència (SAAD)
proposat als ajuntaments de les Illes Balears i revisar els
processos proposats, amb la voluntat d’establir mecanismes més
àgils i eficaços que els prevists.
2. Concentrar a la Fundació Balear per a l’Atenció i Suport
a la Dependència els recursos humans i materials adients del
Govern de les Illes Balears i dels consells insulars, per portar a
terme les funcions següents:
a) Gestió d’infraestructures supramunicipals destinades a les
persones dependents.
b) Gestió de la llista d’espera i l’accés als recursos
supramunicipals destinats a les persones dependents.
c) Establiment de criteris de repartiment dels fons de
l’Atenció a la Dependència entre els ajuntaments 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 d'Assumptes Socials.
Exposició de motius
Històricament, hi ha hagut i continua havent-hi un sistema
diferent de criança i socialització per als nins i per a les nines,
traduït en símbols, valors, expectatives, etcètera.
La violència és una eina apresa per manejar determinades
situacions i conflictes entre persones. La violència dels homes
cap a les dones és sovint una violència molt greu. Més de 70
dones van ser assassinades pels seus homes l’any passat a
Espanya.
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Els homes no neixen amb el masclisme a la sang, és una
cosa que aprenen, i que, per tant, poden desaprendre. Les homes
maltractadors de la parella no són uns malalts, són homes que
assumeixen valors socials encara desgraciadament vigents. Han
après des de nins que les dones són éssers inferiors a les quals
han de sotmetre i a la parella més. Li han de demostrar que qui
mana són ells. Per tant, necessiten reeducar els seus valors. S’ha
d’aconseguir la reeducació dels homes maltractadors amb la
intenció de modificar els seus referents culturals i socials, a més
de poder seguir la seva evolució per tal de prevenir que en
properes relacions no reprodueixin el mateix.

A la pregunta RGE núm. 4594/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a sistema
de contractació de les obres del pont del tren a Palma. (BOPIB
núm. 74, de 6 de març de 2009).

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

Quin sistema contractual s'ha seguit per a l'adjudicació de
les obres del pont del tren de Palma?

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

Ordre de Publicació
B)

Un procediment negociat sense publicitat.

Proposició no de llei

Palma, 26 de març de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un servei de reeducació social per a
homes maltractadors, a cada una de les Illes Balears.
Palma, a 30 de març de 2009.
La diputada:
Isabel C. Llinàs i Warthmann.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Ordre de Publicació
C)
A les preguntes RGE núm. 4595/09 i 4596/09, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González,
relatives a empresa que ha executat les obres del pont del tren
i a import de les obres del pont del tren. (BOPIB núm. 74 de 6
de març de 2009).

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Quina empresa constructora ha executat les obres del pont
del tren de Palma? Quin cost han tingut aquestes obres?

A la pregunta RGE núm. 3770/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a nova escola de
Son Macià. (BOPIB núm. 73 de 27 de febrer de 2009).

L'empresa constructora que ha executat les obres del pont
del tren és Construcciones Biel Galmés i el cost de les obres
certificades a càrrec de SFM és de 207.643,08 euros.

A)

Palma, 19 de març de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Per a quan tenen previst fer la intervenció de reforma o de
nova construcció a l 'escola de Pere Garau de Son Macià?
En primer lloc cal informar que segons les darreres dades
d'escolarització ens consta que el nombre total d'alumnes del
ColAlegi Públic de Mestre Pere Garau de Son Macià són 116. En
aquest sentit, des de la DG de Planificació i Centres s'han
realitzat diverses actuacions a dit colAlegi. En un principi ens
trobarem que el centre educatiu tenia tres aules prefabricades,
dues de les quals presentaven greus desperfectes, i des de la
Conselleria d'Educació es va procedir a substituir dues d'elles
per aules noves. Així mateix, també es va incloure dins el
projecte de millora del centre educatiu la dotació d'un parc
infantil al setembre del 2008.
Per altra banda, des de la DG de Planificació, es va
solAlicitar un informe tècnic a l'IBISEC referent a la possibilitat
d'una reforma integra del centre educatiu fins completar la línia
a 3+6. L'informe tècnic presentat per l'IBISEC establia, com a
possible solució, la creació d'un nou centre educatiu ubicat en
el mateix solar o espai. És per això que, en aquests moments, la
Conselleria d'Educació i Cultura analitza les necessitats
educatives de les Illes Balears alhora d'elaborar el pla
d'infraestructures 2010. Per tant, en el cas que les actuacions a
realitzar al CP Mestre Pere Garau s'hi incloguin a aquest pla
d'infraestructures 2010, és més viable pensar en la creació d'un
nou centre a Son Macià.

Ordre de Publicació
D)
A les preguntes RGE núm. 4597/09 a 4599/09, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González,
relatives a omissió del nom del Sr. Pau Cavaller en la circular
de nomenaments d'interins, a proves de selecció per
contractar-lo i a intervenció del comitè d'empresa en la
selecció. (BOPIB núm. 74, de 6 de març de 2009).
Omissió del nom del Sr. Pau Cavaller en la circular de
nomenaments d'interins, proves de selecció per contractar-lo
i intervenció del comitè d'empresa en la selecció.
Aquest conseller no va poder ometre cap nomenament ja que
no va dictar cap circular. Els criteris de selecció emprats per
contractar el Sr. Pau Cavaller foren els que estableix l'acord de
Consell de Govern de 23 de febrer del 2007, sobre la selecció de
personal laboral temporal.
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Palma, 26 de març de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.
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es procedirà a la contractació del servei i conseqüentment al
començament de la redacció del projecte executiu.
Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 4600/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, relativa a
director de les obres del desdoblament Inca-enllaç. (BOPIB
núm. 74, de 6 de març de 2009).

Ordre de Publicació
H)

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

A la pregunta RGE núm. 4841/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a inici de les
obres de la nova escola de Sant Lluís. (BOPIB núm. 75, de 13
de març de 2009).

El director de les obres del desdoblament Inca-enllaç és el
Sr. Rafael Moral Santamaría.

Quina previsió hi ha amb relació a l'inici de les obres de la
nova escola de Sant Lluís?

Palma, 19 de març de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 4754/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a aportacions
econòmiques a ASPAMOB i ADAMOB. (BOPIB núm. 75, de 13
de març de 2009).

El projecte per a l'execució de l'obra de la nova escola de
Sant Lluís està redactat en la seva fase de bàsic i en licitació la
contractació de la prestació del servei d'arquitectura per a la
redacció de la fase executiva. Una vegada adjudicat aquest
contracte, redactat el projecte, assignada la partida
pressupostària, licitada i adjudicada l'obra, s'iniciarà tenint en
compte que és un projecte contemplat al Pla d'infraestructures
2008-2009, concretament a l'apartat de centres nous per a l'any
2009.
Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

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?

Ordre de Publicació
I)

Les aportacions econòmiques que es donaren durant l'any
2008 per part d'aquesta conselleria a les entitats esmentades
foren:
ADAMOB
33.060,08 euros
ASPAMOB
44.620,41 euros
Palma, 2 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la pregunta RGE núm. 4842/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import
satisfet per a la restauració del teatre Sans. (BOPIB núm. 75,
de 13 de març del 2009).
Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida de l'1% cultural de l'any 2008,
pels treballs de restauració i conservació de l'edifici del teatre
Sans de Palma?
L'import ha estat de 157.589,24 euros.

Ordre de Publicació
Palma, 27 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

G)
A la pregunta RGE núm. 4840/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a nova escola
de Sant Lluís. (BOPIB núm. 75, de 13 de març del 2009).
Quan es pensa iniciar la redacció del projecte executiu de
la nova escola de Sant Lluís?
En data de 21 de març del 2009 va sortir publicat al BOIB
núm. 42 l'anunci de licitació per a la prestació del servei
d'arquitectura consistent en la redacció del projecte d'execució,
incloent projecte d'activitat i instalAlacions i estudi de seguretat
i salut i direcció d'obra del nou CP 6+12 unitats de Sant Lluís,
Menorca. Una vegada transcorregut el període previst de
publicació del propi anunci, i després dels tràmits i terminis
previstos a la Llei 30/2007, de contractes del sector públic i als
plecs de clàusules administratives particulars d'aquesta licitació,

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 4843/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import
satisfet per a la restauració de l'edifici de l'Orfeó Mahonès.
(BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).
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Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida de l'1% cultural de l'any 2008,
pels treballs de restauració i conservació de l'edifici de l'Orfeó
Maonès de Menorca?

Ordre de Publicació
M)

L'import ha estat de 83.188,95 euros.

A la pregunta RGE núm. 4846/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a institució on
es troba el quadre de la Mare del segle XVI. (BOPIB núm. 75,
de 13 de març de 2009).

Palma, 27 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

A quina institució museística està actualment dipositat el
quadre del segle XVI de la Mare de Déu, obra de Mateu López,
recentment adquirit amb fons de l'1% cultural?

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 4844/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import
satisfet per a la conservació de la necròpolis del Puig dels
Molins a Eivissa. (BOPIB núm. 75, de 13 de març del 2009).
Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida de l'1% cultural de l'any 2008,
pels treballs de neteja, restauració i conservació de la
necròpolis del Puig dels Molins a Eivissa?
Dins la bossa de projectes autonòmics a càrrec de l'1%
cultural per al 2008 s'han destinat un total de 43.700 euros en
concepte de treballs de neteja, restauració i conservació dels
elements que integren el conjunt arqueològic de la necròpolis
del Puig dels Molins a Eivissa, declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO l'any 1999.
Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació

El quadre del segle XVI de la Mare de Déu, obra de Mateu
López, adquirit a càrrec de l'1% cultural per un import de
18.000 euros, es troba actualment dipositat en el Museu de
Mallorca.
Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 4848/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import
satisfet pels treballs al Museu de Menorca. (BOPIB núm. 75,
de 13 de març de 2009).
Quin import econòmic ha satisfet el govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida de l'1% cultural de l'any 2008,
pels treballs de neteja, restauració i conservació del Museu de
Menorca?
Dins la bossa de projectes autonòmics a càrrec de l'1%
cultural per al 2008 s'han destinat un total de 32.400,00 euros en
concepte de treballs de neteja, restauració i conservació del
Museu de Menorca.

L)
A la pregunta RGE núm. 4845/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a adquisició
del quadre del segle XVI de la Mare de Déu, obra de Mateu
López. (BOPIB núm. 75, de 13 de març de 2009).
Quin import econòmic ha satisfet el Govern de les Illes
Balears, a càrrec de la partida de l'1% cultural de l'any 2008,
per a l'adquisició del quadre del segle XVI de la Mare de Déu,
obra de Mateu López?
Dins la bossa de projectes autonòmics a càrrec de l'1%
cultural per al 2008 s'han destinat un total de 18.000,00 euros
per a l'adquisició del quadre de la Mare de Déu del segle XVI,
obra de Mateu López.
Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 4850/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a dipòsit dels
arxius restaurats a càrrec de l'1% cultural. (BOPIB núm. 75,
de 13 de març de 2009).
A quina institució o arxiu públic estan dipositats actualment
els arxius restaurats a càrrec de les partides de l'1% cultural
de l'any 2008?
Els arxius restaurats a càrrec de les partides de l'1% cultural
de l'any 2008 estan dipositats actualment a l'Arxiu del Regne de
Mallorca i a l'Arxiu Històric de Maó, centres de titularitat
estatal dependents de la Direcció General de Cultura de la
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
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Palma, 31 de març de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Asociación
Cultural Andaluza
en Formentera

Ordre de Publicació
P)
A la pregunta RGE núm. 5807/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(III). (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).
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Activitats. Convocatòria de subvencions en
matèria de foment de l'acció cívica per a cases
regionals (BOIB núm. 1, d'1 de gener).

3.330,57

Cal assenyalar, finalment, que el Consorci Formentera
Desenvolupament va convocar una sèrie de subvencions per al
2008 a l'illa de Formentera, però l'adjudicació definitiva, una
vegada feta la proposta per la Comissió Avaluadora dia 9 de
febrer de 2009, resta pendent de ratificació per part de la junta
rectora.
Palma, 6 d'abril de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Turisme i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot indicant la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la
finalitat.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
No consta cap subvenció aprovada o denegada a
Formentera, ni per part de la Conselleria de Turisme ni per les
empreses públiques i fundacions que en depenen.

Ordre de Publicació
A)

Palma, 25 de març de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

RGE núm. 6772/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 5818/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades l'any 2008 a Formentera
(XIV). (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril 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 la problemàtica del boví de llet, inclòs el
PROAGRO i d'altres ajuts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Presidència i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2008 a Formentera, tot indicant la
persona física o jurídica objecte de la subvenció, l'import i la
finalitat.
Segons els arxius consultats de la Conselleria de Presidència
i de les seves empreses públiques, consorcis i fundacions, les
subvencions aprovades durant l'any 2008 a l'illa de Formentera
són les següents:

Persona física o
jurídica

Finalitat

Import
(euros)

Formedia
Producciones, SL

Documental Sal, suor i sol. Convocatòria de
subvencions en matèria de mitjans de
comunicació per a la producció audiovisual a
les Illes Balears, corresponent a l'exercici 2008
(BOIB núm. 74, de 29 de maig).

40.186,00

Consell Insular de
Formentera

Projecte de modernització i adequació a la
LAECSP del CI de Formentera mitjançant la
simplificació dels procediments, la millora de
la interoperativitat amb altres administracions
i la implantació d'un sistema multicanal per a la
millora de la gestió i l'atenció al ciutadà.
Convocatòria de subvencions en matèria de
qualitat i millora dels serveis públics de les
entitats locals corresponent a l'exercici 2008
(BOIB núm. 19, de 26 d'agost).

3.840,00

Asociación
Cultural Andaluza
en Formentera

Millora i adequació d'infraestructures.
Convocatòria de subvencions en matèria de
foment de l'acció cívica per a cases regionals
(BOIB núm. 1, d'1 de gener).

6.685,34

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 6860/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Habitatge i Obres Públiques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2009, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Habitatge i Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre les carreteres d'Eivissa.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
RGE núm. 6866/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril 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
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la situació del traspàs de les
competències de justícia a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
Acord negatiu respecte de l'escrit RGE núm. 6172/09, del
Grup Parlamentari Popular.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 d'abril de 2009, respecte de l'escrit esmentat, de
solAlicitud de convocatòria de la Junta de Portaveus per tal que
aquesta acordi recaptar la presència de l'Hble. Sra. Consellera
d'Agricultura i Pesca, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar en relació amb el Programa PROAGRO, admès a
tràmit per la Mesa del Parlament en sessió de dia 1 d'abril
d'enguany, m'adopta, conformement amb l'establert a l'article
176 del Reglament de la cambra, acord negatiu.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
RGE núm. 6880/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Esports i Joventut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2009, conformement amb l'establert a l'article 175
del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Esports i Joventut, davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports, per tal d'informar sobre la situació de les ajudes
compromeses amb el Club Menorca Bàsquet.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Inclusió a l'ordre del dia de la propera sessió plenària del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 4611/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 d'abril de 2009, atès l'escrit RGE núm. 6865/09, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, conformement amb l'establert a
l'article 166.3 del reglament de la Cambra, acorda d'incloure a
l'ordre del dia de la propera sessió plenària el compliment de la
proposició no de llei esmentada, relativa a suport a les persones
celíaques, aprovada per la Comissió no permanent de Salut en
sessió de dia 24 de setembre de 2008 (BOPIB núm. 55, de 10
d'octubre de 2008).

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris i dels membres
de la Mesa de la Cambra i que estan dotades
pressupostàriament.
B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 6662, de 30 de març de 2009,
solAlicita el nomenament del Sr. José Manuel García Mena,
com a personal eventual adscrit al servei del grup esmentat.
Atès l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 8 d’abril de
2009, en ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar el Sr. José Manuel García Mena com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, subgrup C1, nivell 23),
adscrit al servei del Grup Parlamentari Socialista, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 21 d’abril de
2009.
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2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c) i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 17 d’abril de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.
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