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

2519

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Salut i Consum, Vicens Thomàs i Mulet.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Josep M. Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Vicens
Thomàs i Mulet i José María Rodríguez i Barberá.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'abril de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició no
de llei RGE núm. 5971/08, relativa a ús terapèutic del
cànnabis, amb les esmenes RGE núm. 6955/09 i 6678/09,
presentades pels grups parlamentaris Popular i Mixt,
respectivament, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer el seguiment de les experiències i dels
programes pilot a nivell nacional i internacional que s’estan
realitzant sobre l’ús terapèutic del cànnabis i dels beneficis que
pugui aportar als pacients afectats per diferents malalties.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les actuacions necessàries per tal que,
a la major brevetat possible, els facultatius que exerceixen a la
comunitat autònoma puguin disposar d’aquest recurs terapèutic
quan sigui adequat per millorar la salut dels pacients o per
palAliar els efectes secundaris causats per diferents patologies.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6770/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a coneixements de català al
sector sanitari (I). (BOPIB 79 de 3 d'abril 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 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un programa pilot sobre dispensació,
efectes i seguiment de l’ús terapèutic del cànnabis en els
pacients que els facultatius de salut considerin oportú."
A la seu del Parlament, 21 d'abril de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6771/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a coneixements de català al
sector sanitari (II). (BOPIB 79 de 3 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5833/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de contractació pública.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6761/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exclusió dels professionals
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sanitaris que no tenen la certificació de català corresponent.
(BOPIB 79 de 3 d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6768/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conveni de carreteres. (BOPIB 79 de 3
d'abril de 2009).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6755/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a ampliació del servei d'UVI mòbil
a l'illa d'Eivissa. (BOPIB 79 de 3 d'abril 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 22 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 de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6762/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mesures per evitar el tancament
de les empreses del sector industrial en crisi. (BOPIB 79 de 3
d'abril de 2009).

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6764/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dades d'atur en el sector del comerç. (BOPIB
79 de 3 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 de Comerç, Indústria i
Energia.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6769/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a trencament de canonades a la Platja d'en
Bossa. (BOPIB 79 de 3 d'abril de 2009).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6763/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa d'execució de centres
docents de l'any 2008. (BOPIB 79 de 3 d'abril de 2009).
La 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 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 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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J)

1.3.3. MOCIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6759/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
dependència. (BOPIB 79 de 3 d'abril 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.

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 6636/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació
amb l'enfonsament del vaixell Don Pedro en aigües d'Eivissa.
(BOPIB núm. 78 de 3 d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6765/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compensacions per a la resta de
municipis de les Illes Balears. (BOPIB 79 de 3 d'abril de 2009).

1.4. INFORMACIÓ

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 6766/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estarás i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tendència ideològica dels
professionals sanitaris. (BOPIB 79 de 3 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6549/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'abril de 2009, la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
retirà la proposició no de llei esmentada, presentada per aquest
grup, relativa a circuits d'arts escèniques i musicals (BOPIB
núm. 48, de 18 de juliol de 2008).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de
2009, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3129/09, relativa a l'himne de les Nacions Unides, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

Maria Torres i Marí.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Secretaria General
de Nacions Unides al restabliment solemne de l'himne oficial de
la institució. En el mateix sentit insta el Govern de l'Estat a dur
a terme les gestions diplomàtiques escaients en favor de l'himne
i per reparar el greuge comès contra els autors."
A la seu del Parlament, 21 d'abril de 2009.
El secretari:
Josep Melià i Ques.
La presidenta:
Francina Armengol i Socias.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1044/09,
relativa a crisi del sector aeri, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2009,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1566/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a defensor/a de la igualtat.
(BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

RESOLUCIÓ
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a declarar de servei públic les rutes aèries de les illes
menors amb la Península (Madrid i Barcelona fonamentalment)
almanco en temporada baixa."
A la seu del Parlament, 8 d'abril de 2009.
La secretària en funcions:
Maria Torres i Marí.
El president:
Miquel Gascón i Mir.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5962/09,
relativa a actuació del Govern per tal de mantenir un nombre
adequat de freqüències per al transport marítim de
mercaderies perilloses, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè insti el Ministeri de Foment a cercar la fórmula
jurídica per garantir l'abastament de mercaderies perilloses a les
Illes Balears d'una forma estable i regulada, amb unes
freqüències setmanals que no repercuteixin en un nou augment
de costos, així com el manteniment dels serveis bàsics."
A la seu del Parlament, 8 d'abril de 2009.
La secretària en funcions:

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2009, rebutjà el Punt
1 de la Proposició no de llei RGE núm. 1044/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi del sector aeri. (BOPIB
núm. 69, de 30 de gener de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
de la Universitat de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,
davant la Comissió no permanent de Salut, sobre el dèficit de
metges especialistes a les Illes Balears (RGE núm. 4887/09).
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum qui,
acompanyat del director general de Planificació i Finançament,
del cap del Gabinet del conseller, de l'assessor tècnic del
conseller i del gerent de l'IBSALUT, informà sobre el tema
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
8263/08, d'indignitat successòria per violència masclista.
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2009,
procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de llei
esmentada, publicada al BOPIB núm. 53, de 26 de setembre de
2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de la cap del Servei Coordinador de
Drogodependències del Consell Insular de Menorca i de la
coordinadora del Servei Insular de Família del Consell Insular
de Menorca per a l'elaboració de l'informe "Els drets dels
menors davant les noves tecnologies i els mitjans de
comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur".
A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Maria Cabrisas Pons i de la Sra.
Immaculada Granell Cebolla, cap del Serveis Coordinador de
Drogodependències i coordinadora del Servei Insular de Família
del Consell Insular de Menorca, respectivament, que informaren
sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 7103/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació
amb la policia local i turística. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Debat de l'escrit RGE núm. 5959/09, relatiu a la
modificació del pla de treball de la Comissió de Drets Humans
per a l'elaboració de l'informe "Els drets dels menors davant
les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. Estat de las
qüestió i propostes de futur".
A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 d'abril de 2009, es debaté l'escrit
esmentat i la proposta de modificació s'aprovà per assentiment,
per la qual cosa se substituí, dins el bloc de panoràmica general,
el Sr. Jaume Sureda pel Sr. Rubén Comas, professor del

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 el Govern de les Illes
Balears, sobre la política del Govern de les Illes Balears en
relació amb la policia local i turística.
Ateses les darreres notícies aparegudes als mitjans de
comunicació en relació amb les intencions del Govern de les
Illes Balears sobre la policia turística i atesa la política erràtica
que ha mantingut l'executiu d'ençà que s'inicià la present
legislatura, el Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern
de les Illes Balears en relació amb la política d'aquest pel que fa
a la policia local i turística a les Illes Balears.
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Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 7034/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 5833/09, relativa a
política del Govern en matèria de contractació pública. (Mesa
de 22 d'abril de 2009).
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6987/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import del
conveni d'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió. (Mesa
de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 6988/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partides
pressupostàries per donar compliment al conveni d'ampliació
del CP Sant Miquel de Son Carrió. (Mesa de 22 d'abril de
2009).
RGE núm. 6989/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
procediment seguit per a la signatura del conveni amb
l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la reforma
del CP Sant Miquel de Son Carrió. (Mesa de 22 d'abril de
2009).

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. 5833/09,
relativa a política del Govern en matèria de contractació
pública, la moció següent.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern per tal que
l’empresa GESMA procedeixi a:
a) AnulAlar el procediment negociat sense publicitat núm.
33/2008 3254 i es retrotregui aquest al moment en què, l’1 de
juliol del 2008, fou declarat desert atès que no es presentà cap
licitador a l’expedient obert núm. 8/2008 per al servei de neteja
de GESMA, ja que el procediment seguit mitjançant el negociat
sense publicitat va en contra de la Llei 30/2007, de contractes
del sector públic.

RGE núm. 6990/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
que ha d'aportar l'Ajuntament de Sant Llorenç en relació amb
el conveni signat per a l'ampliació del CP Sant Miquel de Son
Carrió. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7099/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obres adjudicades a Construcciones Biel Galmés. (Mesa de 22
d'abril de 2009).
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

b) Un cop anulAlada l’adjudicació es procedeixi, si així
interessa a GESMA, a convocar un contracte sense publicitat,
en les mateixes condicions econòmiques que l’expedient obert
el 14 d’abril del 2008, núm. 8/2008, d’acord amb el que es
preveu a la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
c) En cas que GESMA ho consideri més adequat, s’insta a
iniciar un nou expedient obert, subjecte a regulació
harmonitzada amb les condicions econòmiques que consideri
l’organisme convocant com a més adequades per obtenir el
servei que es pretén d’acord amb el que es preveu a la Llei
30/2007, de contractes del sector públic.
Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin import total preveu el conveni signat entre la comunitat
autònoma i l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per a la
reforma del CP Sant Miquel de Son Carrió?
Palma, a 6 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A quines partides pressupostàries s'imputarà la despesa
prevista per a l'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió?
Palma, a 6 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin és el procediment que s'ha seguit per a la signatura del
conveni amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar per tal
d'ampliar el CP Sant Miquel de Son Carrió?
Palma, a 6 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantitat haurà d'aportar l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar en relació amb el conveni signat amb la
CAIB per a l'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió?
Palma, a 6 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Ordre de Publicació
RGE núm. 6996/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estat de la
construcció del nou Institut d'Alcúdia. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7036/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a segon multiplex. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7037/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proporcionalitat del nou sistema de finançament dels consells
insulars. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7038/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultat
de l'ocupació turística a Eivissa durant la Setmana Santa.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 22
d'abril de 2009).
RGE núm. 7039/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assignació
de la televisió pública de les Illes Balears en el pacte de
governabilitat. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7040/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteri del
Govern en relació amb la construcció de camps de golf.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 22
d'abril de 2009).
RGE núm. 7041/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reducció del nombre de conselleries per fer front a la crisi
econòmica. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 22 d'abril de 2009).

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

RGE núm. 7042/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estarás i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resolució de la crisi política del Govern. (Ratificació de
l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 22 d'abril de 2009).

Quins contractes i per quin import s'han adjudicat a
Construcciones Biel Galmés per part d'SFM i de la Conselleria
de Mobilitat des de juliol de 2007 fins al dia de remissió de la
resposta?

RGE núm. 7043/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transició
a la TDT. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 22 d'abril de 2009).

Palma, a 14 d'abril de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

RGE núm. 7044/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportació estatal per a la gestió de la Llei de dependència.
(Ratificació de l'admissió feta per la Presidència. Mesa de 22
d'abril de 2009).
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RGE núm. 7045/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
estatal d'habitatge. (Ratificació de l'admissió feta per la
Presidència. Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7046/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model de
finançament. (Ratificació de l'admissió feta per la Presidència.
Mesa de 22 d'abril de 2009).
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el conseller de Turisme respecte del
resultat econòmic de l'ocupació turística a Eivissa durant la
passada Setmana Santa?
Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta oral davant Ple.
En quin estat es troba la construcció del nou institut
d'Alcúdia?
Palma, a 8 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En el pacte de governabilitat que va signar l'hexapartit, a qui
li va correspondre la televisió pública de les Illes Balears?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Coneixent que el Govern de les Illes Balears ja compta amb
el segon canal multiplex autonòmic de TDT, quan preveu aquest
govern la seva operativitat?
Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar quin és el criteri del Govern de les Illes Balears
en relació amb la construcció de camps de golf?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 Ple.

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

Canviarà el nou sistema de finançament dels consells
insulars la proporcionalitat entre els diferents consells?

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

Palma, a 14 d'abril de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del Pla
estatal d'habitatge 2009-2012?

H)
Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern que els més de
75.000 aturats que hi ha a les Illes Balears poden esperar les
seves reunions per resoldre la crisi política del seu govern?
Palma, a 14 d'abril de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estarás i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
remodelació del Govern de l'Estat en relació amb la negociació
del nou model de finançament?

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troba el procés de transició a la TDT a
les illes incloses a la fase I, és a dir Eivissa, Menorca i
Formentera?
Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7215/09, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
aclariment de la gestió de l'1% cultural a les autovies
d'Eivissa. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7216/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
celebració de grans esdeveniments esportius per promocionar
el turisme. (Mesa de 22 d'abril de 2009).

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

RGE núm. 7217/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
atracament de creuers al dic de Son Blanc. (Mesa de 22 d'abril
de 2009).

Com valora la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració l'aportació de 7 milions d'euros per part del Govern
d'Espanya a la nostra comunitat autònoma per la gestió de la
Llei de dependència?

RGE núm. 7218/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
"irresponsabilitat" del governador del Banc d'Espanya. (Mesa
de 22 d'abril de 2009).

Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

RGE núm. 7219/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presentació
del màster plan de la Platja de Palma. (Mesa de 22 d'abril de
2009).
RGE núm. 7220/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renovació de govern. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
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Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

RGE núm. 7221/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
criteri en relació amb el traçat del tren al seu pas per Alcúdia
i Manacor. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7222/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a CDEIB. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7223/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació
del voluntariat. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7224/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a supressió
de barreres arquitectòniques. (Mesa de 22 d'abril de 2009).

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 oral davant Ple.
Pensa la Conselleria de Medi Ambient respectar l'acord de
l'Ajuntament de Ciutadella referent a fer un estudi sobre la
viabilitat i posterior instalAlació d'elements que permetin
l'atracament de creuers al dic de Son Blanc?

RGE núm. 7225/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accés als crèdits ICO. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7226/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millora per a l'atenció sanitària a Menorca. (Mesa de 22
d'abril de 2009).

Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Per quin motiu creu el Govern de les Illes Balears que el
governador del Banc d'Espanya és un "irresponsable"?

M)
Palma, a 22 d'abril de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques per tal d'aclarir com es varen gestionar els fons
corresponents a l'1% cultural de les autovies d'Eivissa?
Palma, a 21 d'abril de 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té el conseller de Turisme sobre les
declaracions del secretari d'Estat de Turisme en el sentit que a
finals del mes de maig es presentarà el màster plan de la Platja
de Palma?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Aposta realment la Conselleria d'Esports i Joventut del
Govern de les Illes Balears per la celebració de grans
esdeveniments esportius a les Illes Balears com a fórmula de
promoció turística?

Palma, a 22 d'abril de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troben les convocatòries de la
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques relatives a supressió
de barreres arquitectòniques i conservació i millora del
patrimoni arquitectònic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?
Palma, a 21 d'abril de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

Quin és el criteri clar del Molt Hble. Sr. President en relació
amb el futur traçat del tren al seu pas per Alcúdia i Manacor?
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ha previst el Govern de les Illes Balears alguna mesura de
suport a les empreses per tal de facilitar-los l'accés als crèdits
ICO?
Palma, a 21 d'abril de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

Quins són els motius pels quals la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia ha decretat dissoldre el Consorci pel
Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB)?
Palma, a 22 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.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina programació té prevista la Direcció General
d'Emergències per millorar la formació del voluntariat de
Protecció Civil al llarg de l'any 2009?
Palma, a 21 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

Quines iniciatives treballa la Conselleria de Salut i Consum
per millorar l'atenció sanitària dels ciutadans de Menorca?
Palma, a 21 d'abril de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7096/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aclariment en relació amb l'acció 3, objectiu 123 del Pla de
normalització lingüística, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
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RGE núm. 7097/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aclariment en relació amb l'acció 3, objectiu 533 del Pla de
normalització lingüística, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7098/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aclariment en relació amb l'acció 2, objectiu 131 del Pla de
normalització lingüística, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7100/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a informe de la Direcció General de Justícia, en relació amb
el traspàs de les competències de justícia a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22 d'abril de
2009).
RGE núm. 7101/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a béns, drets i obligacions objecte de traspàs que es negocien
actualment amb el Ministeri de Justícia, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 22
d'abril de 2009).
RGE núm. 7105/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament de radioteràpia (I), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7106/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
especialistes a Menorca (II), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7107/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
especialistes a Menorca (I), a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 22 d'abril de 2009).

formació/reciclatge/adequació del professorat que encara que
tingui el reciclatge de català durant el període de formació?
Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Com pensa desenvolupar el Govern de les Illes Balears
l'acció 3 de l'objectiu 533 del Pla de normalització lingüística,
respecte de la regulació per llei de l'ús del català a les activitats
socioeconòmiques?
Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Com pensa desenvolupar el Govern de les Illes Balears
l'acció 2 prevista en el Pla de normalització lingüística, a
l'objectiu 131, quant a la inclusió del català en els documents
d'identificació d'àmbit estatal?
Palma, a 14 d'abril de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

RGE núm. 7108/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tractament de radioteràpia (II), a contestar davant la Comissió
no permanent de Salut. (Mesa de 22 d'abril de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 de
Cultura, Educació i Esports.
Què s'ha d'entendre quan el Pla de normalització lingüística,
a l'acció 3 de l'objectiu 213, proposa l'establiment de
mecanismes de reubicació durant el període de

Quin és el contingut i les conclusions de l'informe realitzat
per la Direcció General de Justícia del Govern de les Illes
Balears relatiu a la situació dels béns, drets i obligacions que
han de ser objecte de traspàs a les Illes Balears i que fou
anunciat pel conseller en la seva compareixença de dia 24 de
setembre de 2008?
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Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
En quina situació es troba el protocol d'actuació urgent per
als casos de desplaçament d'especialistes del Sistema Balear de
Salut a l'illa de Menorca?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Quins són els béns, els drets i les obligacions objecte de
traspàs que es negocien amb el Ministeri de Justícia per fer
efectiu el traspàs de les competències de justícia en aquesta
comunitat autònoma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 15 d'abril de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

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.

Quan té previst la Conselleria de Salut i Consum implantar
el servei de radioteràpia a Menorca?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Quants de pacients procedents de Menorca reben actualment
tractament de radioteràpia en els centres dependents de la
Conselleria de Salut i Consum del Govern?
3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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.
Quina solució té previst adoptar la Conselleria de Salut i
Consum per tal de palAliar la manca d'especialistes a Menorca?
Palma, a 20 d'abril de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7085/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament de l'Estatut propi del personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per tal que el
català sigui un mèrit i no un requisit, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
Palma, a 22 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 Ple.
Així mateix, i d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa ateses la importància i la urgència d'aprovar
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el decret llei que es proposa abans de l'oferta pública
d'ocupació.
Exposició de motius
Atès que de la regulació reglamentària aprovada pel Govern
de les Illes Balears, en què es regula la imposició del català a tot
el sector sanitari de les Illes Balears, poden derivar-se
problemes importants per a la prestació del servei sanitari públic
balear.
Atès que, tal i com reconeix el decret regulador a l’exposició
de motius, s’ha de tenir en compte “el tradicional déficit de
profesionales que sufre la sanidad pública balear y el elevado
índice de personal estatutario temporal procedente de otras
comunidades autónomas que actualmente presta servicios en
los diferentes centros y establecimientos que integran el
Servicio de Salud de las Islas Baleares”.
Atès que, tal i com també reconeix el Decret 24/2009, de 27
de març, resulta d'aplicació la Llei bàsica estatal 55/2003, de 16
de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels
serveis de salut, que preveu, a l'article 30.2, la possibilitat que
la normativa autonòmica que la desenvolupi, reguli l'exigència
de coneixements de la llengua oficial de la comunitat autònoma
en els processos de selecció de personal estatutari propi.
Atès que a la nostra comunitat autònoma encara no s’ha
desenvolupat aquesta normativa pròpia i aquest fet provoca un
buit legal que permet que el Govern pugui regular aquesta
exigència de manera opcional bé com un mèrit, bé com un
requisit.
Atès que, tot i que l’afirmació feta per part del Govern en el
sentit que la normativa legal vigent els obliga, per tal de poder
convocar una oferta pública d’ocupació, a imposar el català com
a requisit, és jurídicament qüestionable perquè es tracta més
d’una opció política que legal, segons es pot desprendre dels
informes jurídics preceptius emesos durant la tramitació de
l’esmentat decret.
Atès que per evitar dubtes en aquest sentit i per evitar que el
Govern “es vegi obligat a exigir el català com a requisit als
professionals sanitaris d’acord amb la normativa vigent”, tal i
com ha declarat el conseller de Salut als mitjans de
comunicació, bastaria desenvolupar l’article 30.2 de l’Estatut
Marc mitjançant l’aprovació d’una norma amb rang legal i en el
sentit que el coneixement de la llengua pròpia de les Illes
Balears fos considerat un mèrit als processos de selecció de
personal estatutari i en cap cas un requisit.
Atès que, a més, aquest és el sentir general del sector sanitari
i dels usuaris de la sanitat pública balear tal i com ha quedat
palès amb l’oposició de tot el sector sanitari, manifestat
principalment per les organitzacions sindicals a la Mesa
Sectorial de Sanitat on s’ha rebutjat l’aprovació d’aquest decret,
i de distintes entitats que s’han manifestat públicament totes en
el mateix sentit: la defensa del coneixement de la llengua pròpia
de les Illes Balears, però no des de la imposició, sinó des de la
seva consideració com un mèrit per a l’accés als llocs de feina
sanitaris de la nostra comunitat.

Atès que aquesta solució legal no seria contrària a la
promoció de l’ús de la llengua pròpia de les Illes al sector
sanitari per part de les administracions públiques, tal i com
estableix la normativa actual, atenent les peculiaritats pròpies
del sector sanitari manifestades pel mateix Govern i la
normativa reglamentària aprovada.
I atesa la urgència de la regulació que se solAlicita per tal que
l’oferta pública d’ocupació, que duu acumulats dos anys de
retard, no es demori més temps.
El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar i aprovar un decret llei o un projecte de
llei a tramitar per la via d’urgència que, mitjançant el
desenvolupament de la Llei 5/2003, de 16 de desembre, de
l’estatut marc del personal estatutari dels Serveis de Salut,
contempli que el coneixement de la llengua oficial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears sigui considerat com un
mèrit en tots els procediments selectius de personal estatutari
del Servei de Salut de les Illes Balears, ateses les peculiaritats
pròpies del sector sanitari balear.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar l’oferta pública d’ocupació de l’any
2008 dins l’any 2009 i que la normativa legal assenyalada en el
punt anterior hi pugui ser aplicable.
Palma, a 7 d'abril de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 7083/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a subvencions a les escoles de música, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
22 d'abril de 2009).
RGE núm. 7084/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació de la Fundació del Museu Marítim, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 22 d'abril de 2009).
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
Atès que el colAlectiu de les escoles de música compta amb
més de 6.000 alumnes i al voltant de 400 professors als diferents
municipis de les Illes Balears, la qual cosa és un clar indicatiu
de la incidència i la importància d’aquests estudis dins la nostra
societat i aquest fet ha propiciat que la pràctica totalitat de
municipis ofereixin actualment aquests estudis.
Atès que actualment l’absència de subvencions per a les
escoles de música, convocades per darrera vegada al BOIB
núm. 187, de 28 de desembre del 2006, per part de la conselleria
obliga a fer front a un seguit de despeses no contemplades i que
han perjudicat els pressuposts dels ajuntaments, la gestió de les
escoles de música i les economies familiars dels alumnes.
Atès que és necessari facilitar que els alumnes que cursen
estudis musicals i de dansa estiguin en igualtat de condicions
que els alumnes que puguin acudir a un conservatori, tant pel
que fa referència a la proximitat del centre com a la
compaginació dels seus estudis de secundària.
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Exposició de motius

A la compareixença de dia 6 de novembre del 2008, en la
presentació dels pressuposts per a l’any 2009, el Govern va
manifestar que treballava en la creació de la Fundació del
Museu Marítim després de diversos anuncis en els mitjans de
comunicació en els quals es proposava ubicar-lo a l’antic edifici
de la Transmediterrànea i de posteriors desmentits.
Sense saber en aquests moments quina és la situació de la
creació del Museu Marítim o el de la creació de la fundació i
essent conscients que la creació d’aquest museu beneficiaria el
nostre turisme com a un lloc més per visitar i suposaria un
impuls per donar a conèixer el nostre patrimoni natural i nàutic.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a dur a terme les
gestions adients i a fixar els terminis necessaris per a la creació
de la Fundació del Museu Marítim.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Medi Ambient i l’Autoritat Portuària a fixar, de comú acord, un
lloc adient per ubicar-hi el futur Museu Marítim.
Palma, a 14 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Per tal motiu el Grup Parlamentari Popular considera que és
vital la reivindicació de les ajudes a la conselleria, inexistents
des de fa dos anys, amb caràcter urgent i retroactiu, així com la
nova convocatòria perquè els ajuntaments puguin mantenir
dignament les ofertes d’ensenyaments musicals i de dansa als
municipis sense posar en perill la continuïtat dels estudis.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Ordre de Publicació
A)

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a presentar
abans de la finalització del present curs escolar la convocatòria
d’ajudes per donar suport a estudis de música, dansa, art
dramàtic i estudis superiors de disseny.
Palma, a 14 d'abril de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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

A la pregunta RGE núm. 4847/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import
econòmic satisfet per als treballs al Claustre del Carme a
Menorca. (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 d'1% cultural de l'any 2008,
pels treballs de neteja, restauració i conservació del Claustre
del Carme a Menorca?
Dins la bossa de projectes autonòmics a càrrec de l'1%
cultural per al 2008 s'han destinat un total de 17.185,03 euros en
concepte de treballs de neteja, restauració i conservació del
Claustre del Carme a Menorca.
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Palma, 3 d'abril del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 6735/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a aportacions de
l'administració a l'Agència Catalana de Notícies. (BOPIB núm.
78 de 3 d'abril del 2009).

B)
A la pregunta RGE núm. 4849/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a import
satisfet per als treballs amb relació als fons documentals dels
segles XVI a XVIII. (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 d'1% cultural de l'any 2008,
pels treballs de restauració i conservació de fons documentals
dels segles XVI a XVIII?

Quina aportació econòmica, via subvenció o qualsevol
altra, rep de l'administració autonòmica l'Agència Catalana
de Notícies, recentment implantada a les Illes Balears?
El Govern de les Illes Balears no realitza cap aportació
econòmica, via subvenció o qualsevol altra, a l'Agència
Catalana de Notícies.
Palma, 15 d'abril del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Dins la bossa de projectes autonòmics a càrrec de l'1%
cultural per al 2008 s'han destinat un total de 12.249,60 euros en
concepte de treballs de restauració i conservació de fons
documentals dels segles XVI a XVIII.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Palma, 31 de març del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
A)

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 5808/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a l'any 2008 a Formentera
(IV). (BOPIB núm. 76 de 20 de març del 2009).
Relació de les subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i per les
seves empreses públiques, consorcis i fundacions a l'any 2008
a Formentera, indicant la persona física o jurídica objecte de
la subvenció i la seva finalitat.

RGE núm. 7104/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 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'Interior, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el servei de meteorologia
propi de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i les
seves empreses públiques i consorci no han aprovat ni denegat
cap subvenció durant l'any 2008 a Formentera.
Palma, 6 d'abril del 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori:
Gabriel Vicens i Mir.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 5814/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a relació de
subvencions aprovades i denegades a l'any 2008 a Formentera
(X). (BOPIB núm. 76 de 20 de març del 2009).
A causa de l"extensió de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.

A)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 8414/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7094/09,
presentat per la diputada Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch, del
Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a abonament del plus de vinculació a les
illes menors als metges de Menorca (BOPIB núm. 53, de 26 de
setembre de 2008).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 d'abril de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7081/09,
presentat per la diputada Hble. Sra. Francina Armengol i Socias,
del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual comunica
la seva renúncia al càrrec de presidenta de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'abril de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de
2009.
- Pàg. 2477 i 2485. Resolucions derivades de proposicions no de
llei. Apartat A).
On diu: RGE núm. 6552/09, relativa a usos i serveis del Port de
Sant Antoni.
Hi ha de dir: RGE núm. 6552/08, relativa a usos i serveis del
Port de Sant Antoni.
- Pàg. 2480 i 2493. Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita.
Apartat P).
On diu: 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.
Hi ha de dir: RGE núm. 6898/09, 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.
- Pàg. 2488. Resolucions derivades de proposicions no de llei.
On diu: La Comissió d'Educació i Cultura del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009, ...
Hi ha de dir: La Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 d'abril de 2009,
...
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- Pàg. 2492. Mocions. Apartat A), punt 1.
On diu: ... que es faci ús d'alguna de les dues llengües oficials,
el català propi de les Illes Balears i el castellà, tal i com ...
Hi ha de dir: ... que es faci ús d'alguna de les dues llengües
oficials, el català, propi de les Illes Balears, i el castellà, tal i
com ...
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