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I això es publica per a coneixement general.
Palma, 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 6550/08, relativa a frau en l'ús dels
habitatges adjudicats, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la normativa necessària que faci possible
perseguir el frau en l'ús dels habitatges de protecció pública
adjudicats i que contempli la possibilitat de reversió en cas que
els habitatges no siguin emprats com a domicili habitual de
l'adjudicatari."
A la seu del Parlament, 5 de maig 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

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
80, de 24 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 80, de 24 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

A)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6677/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política seguida pel
Govern de les Illes Balears en relació amb la liquidació envers
la Cambra de Comerç d'Eivissa.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia, Francesca Vives
i Amer.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Margarita Mercadal i
Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Miquel Jerez
i Juan i l'Hble. Sra. Francesca Vives i Amer.
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Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 80, de 24 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.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7224/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a supressió de barreres
arquitectòniques. (BOPIB 80, de 24 d'abril de 2009).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7222/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
CEDEIB. (BOPIB 80, de 24 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 5 de maig 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 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7223/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a formació del voluntariat.
(BOPIB 80, de 24 d'abril de 2009).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 80, de 24 d'abril de
2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera d'Interior.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7225/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accés als crèdits ICO.
(BOPIB 80, de 24 d'abril de 2009).

Ordre de Publicació
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7219/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presentació del Master plan de la Platja de
Palma. (BOPIB 80, de 24 d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7226/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a millores per a l'atenció
sanitària a Menorca. (BOPIB 80, de 24 d'abril de 2009).
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La votació obtengué el resultat següent:

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

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig 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 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7220/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a renovació del Govern. (BOPIB
80, de 24 d'abril de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Compareixença del conseller de Salut i Consum per tal de
retre comptes del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 4611/08.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'abril de 2009, tengué lloc la compareixença del conseller
de Salut i Consum per tal de retre comptes del compliment de
la proposició no de llei esmentada, relativa a suport a les
persones celíaques, aprovada per la Comissió no permanent de
Salut de dia 24 de setembre de 2008 (BOPIB núm. 55, de 10
d'octubre de 2008).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 80, de 24
d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28
d'abril de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 7034/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria
de contractació pública. (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de
2009).

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3404/09 a 3408/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a llistes d'espera a Son Dureta,
Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Menorca i Hospital
d'Eivissa. (BOPIB núm. 72, de 20 de febrer de 2009).
Les 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 5 de maig de 2009.

2572

BOPIB núm. 82/1 - 8 de maig de 2009

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3409/09 a 3413/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a llistes d'espera de proves de
diagnosi a Son Dureta, Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Menorca i Hospital d'Eivissa. (BOPIB núm. 72, de 20 de febrer
de 2009).
Les 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 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i
Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre els expedients declarats com a inversió d'interès
autonòmic (RGE núm. 3189/09).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques qui, acompanyat de la secretària general i de la
directora general d'Arquitectura i Habitatge, informà sobre el
tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 22 d'abril de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 3414/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
ocultació de dades en relació amb les llistes d'espera. (BOPIB
núm. 72, de 20 de febrer de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears, Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre les mesures per
palAliar els mals causats per les inclemències meteorològiques
(RGE núm. 4889/09).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 23 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada del secretari general i del cap de gabinet,
informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 5 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la responsable adjunta de Campanyes
i Mobilització d'Amnistia Internacional-Secció espanyola i de
la membre d'Amnistia Internacional a Mallorca, davant la
Comissió de Drets Humans, sobre l'elaboració de l'informe
"Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els
mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de
futur".
A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença de la Sra. Eva Aguilera, responsable adjunta de
Campanyes i Mobilització d'Amnistia Internacional-Secció
espanyola, i de la Sra. Margalida Capellà, d'Amnistia
Internacional a Mallorca, les quals informaren sobre el tema
esmentat.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8216/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern per al foment de l'ocupació,
millora de l'economia i atenció a les persones en atur, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 6 de maig de
2009).

BOPIB núm. 82/1 - 8 de maig de 2009
Palma, a 6 de maig de 2009.
La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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RGE núm. 8250/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
protecció per a les persones en atur. (Mesa de 6 de maig de
2009).

A)

RGE núm. 8251/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en
relació amb projectes ferroviaris. (Mesa de 6 de maig de
2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern per al foment de l'ocupació, la
millora de l'economia i l'atenció de les persones en atur.

RGE núm. 8252/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dificultats per implantar TDT i wi-fi a Menorca. (Mesa de 6
de maig de 2009).

Així mateix, i atesa la greu situació econòmica i laboral que
pateixen les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular, d'acord
amb el que es preveu als articles 95 i següents del Reglament
del Parlament solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa.

RGE núm. 8253/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despeses concretes que retallarà el Molt Hble. Sr. President
del Govern en relació amb el pla d'austeritat. (Mesa de 6 de
maig de 2009).

Interessats a conèixer la política del Govern en relació amb
les mesures que pensa adoptar amb urgència per lluitar contra
l'augment de l'atur, per afavorir l'economia i el treball i per a
l'atenció de les persones sense ocupació ni prestacions ni
subsidis, atès el nombre d'aturats, segons les darreres dades de
l'EPA i el gran nombre de ciutadans de les Illes Balears que, a
més de no tenir feina no tenen una prestació o un subsidi, el
Grup Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes
Balears en relació a tots aquests punts.

RGE núm. 8254/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació de la Llei de pressuposts generals de la CAIB per
al 2009. (Mesa de 6 de maig de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 4 de maig de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 8255/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
expedients d'expropiació de les carreteres d'Eivissa. (Mesa de
6 de maig de 2009).
RGE núm. 8256/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudi
sobre implementació d'energies alternatives a Eivissa. (Mesa
de 6 de maig de 2009).
Palma, a 6 de maig de 2009.
La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
RGE núm. 8246/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reunió
entre el Sr. Chaves i el president. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8247/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni
amb el ColAlegi de Psicòlegs. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8248/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
modificació de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional de
medicaments. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8249/09, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Fira de Formació Professional. (Mesa de 6 de maig 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 Ple.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la reunió
mantinguda entre el vicepresident Sr. Manuel Chaves i el
president del Govern?
Palma, a 6 de maig de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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.

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

Quina valoració fa la Conselleria d'Interior respecte del
conveni de colAlaboració amb el ColAlegi de Psicòlegs que s'ha
renovat enguany i que ja té deu anys de vigència?
Palma, a 6 de maig de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el conseller de Mobilitat que el projecte de tren-tram
en el recorregut urbà de Manacor té el consens del Govern de
les Illes Balears i del municipi?
Palma, a 6 de maig 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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

Quina és la postura de la Conselleria de Salut i Consum
sobre la recent aprovació de la modificació de la llei que
permetrà als infermers, infermeres i podòlegs prescriure
determinats medicaments i productes sanitaris?
Palma, a 6 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

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.
Quan pensen solucionar definitivament les dificultats per a
la implantació de la TDT i el wi-fi a Menorca?
Palma, a 6 de maig de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la Conselleria d'Educació i Cultura de la
Fira de Formació Professional celebrada a Madrid?
Palma, a 6 de maig de 2009.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines despeses concretes retallarà el Molt Hble. Sr.
President en el seu pla d'austeritat?
Palma, a 6 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

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.
Quines noves mesures de protecció implantarà el Govern de
les Illes Balears per tal d'atendre les persones en atur sense
prestacions ni subsidis, inclosos els fixos discontinus?

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Pensa modificar els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2009?
Palma, a 6 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quin estat es troben els expedients d'expropiació de les
carreteres d'Eivissa?
Palma, a 6 de maig de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

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 oral davant Ple.
Té pensat el Govern fer algun estudi sobre la implementació
d'energies alternatives a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 6 de maig de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
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RGE núm. 8209/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
inscrites al SOIB amb prestació per cercar ocupació, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6
de maig de 2009).
RGE núm. 8210/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades a les corporacions locals com a conseqüència
dels fons propis de la CAIB distribuïts mitjançant conveni, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6
de maig de 2009).
RGE núm. 8211/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certesa de
les dades de l'EPA, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8212/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibre verd
sobre la formació professional, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8213/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inici de les
activitats formatives en el Centre Nacional de formació
professional laboral de la mar, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8214/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mòduls
formatius del Centre Nacional de formació professional de la
mar, a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8215/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
PREVEA a les Illes Balears, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8217/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori que han
contribuït a frenar l'atur, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 6 de maig de 2009).

RGE núm. 8131/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a vacuna VPH, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 6 de maig de 2009).

RGE núm. 8218/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
actuacions de la Conselleria de Mobilitat per contribuir a
frenar l'atur, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de maig de 2009).

RGE núm. 8181/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a documentació solAlicitada respecte del consorci Eivissa
Patrimoni de la humanitat, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 6 de maig de
2009).

RGE núm. 8219/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
actuacions de la Conselleria de Mobilitat per contribuir a
frenar l'atur, a contestar davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 6 de maig de 2009).

RGE núm. 8182/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compliment del que disposa el reglament del Parlament en
relació amb la documentació solAlicitada pels diputats, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 6 de maig de 2009).
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RGE núm. 8220/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Parador Nacional de Menorca, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8221/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport a Menorca per a la construcció de camps de golf, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 6 de maig
de 2009).
RGE núm. 8222/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
escola d'hoteleria a Menorca, a contestar davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 6 de maig de 2009).
Palma, a 6 de maig de 2009.
La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Creu l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, com a
representant del Govern de les Illes Balears, que s'ha complit el
que disposa l'article 14 del Reglament del Parlament en relació
amb la documentació solAlicitada per aquest diputat mitjançant
els escrits 8934/08, 8861/08, 9018, 9099/08 i 9181/08?
Palma, a 27 d'abril de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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

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 no
permanent de Salut.
Quina és la valoració que es fa des de la Conselleria de Salut
i Consum sobre les informacions relacionades amb la vacuna
del virus del papilAloma humà (VPH) dels últims mesos?

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.
Quin ha estat durant cadascun dels mesos d'octubre,
novembre, desembre de 2008 i gener, febrer i març de 2009, el
nombre de persones en atur inscrites al SOIB amb concessió de
l'ajuda de 350 euros per a la recerca d'ocupació?
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Palma, a 29 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)
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.
Té coneixement o accés l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
com a membre del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat,
a la documentació solAlicitada per aquest diputat mitjançant els
escrits 8934/08, 8861/08, 9018, 9099/08 i 9181/08?

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 Socials.
Quantes persones desocupades i per quins terminis han
contractat les corporacions locals de cadascuna de les quatre
illes, amb els 10.000.000 d'euros de fons propis de la comunitat
autònoma distribuïts mitjançant conveni?
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

Palma, a 27 d'abril de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.
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Per quina raó el Govern de les Illes Balears, segons sembla,
no creu que siguin certes les dades sobre el nombre d'aturats de
Balears que, mitjançant l'EPA elabora públicament i
trimestralment l'INE?
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quin grau d'acceptació té el Pla PREVEA a les nostres illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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

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

Quan es presentarà el tantes vegades anunciat llibre verd
sobre la formació professional?
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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'Ordenació Territorial.
Amb quines actuacions i mesures, dutes a terme des de les
seves competències per part de la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació Territorial, s'ha contribuït a frenar l'atur i fomentar
l'activitat econòmica productiva a cadascuna de les quatre illes
des de l'inici de la present legislatura fins a l'actualitat?

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.
Quan s'iniciaran les activitats formatives en el Centre
Nacional de Formació Professional Laboral de la Mar?

Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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

Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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'Ordenació Territorial.

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

Quines iniciatives, noves actuacions o mesures relacionades
amb les competències de la Conselleria de Mobilitat pensa dur
a terme el Govern per contribuir a frenar l'atur i fomentar
l'activitat econòmica productiva a cadascuna de les quatre illes?
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

S'ha decidit ja quins seran els mòduls formatius inicials del
Centre Nacional de Formació Professional Laboral de la Mar?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.
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Quines iniciatives, noves actuacions o mesures relacionades
amb les competències de la Conselleria de Mobilitat pel que fa
a l'ordenació territorial pensa dur a terme el Govern per
contribuir a frenar l'atur i fomentar l'activitat econòmica
productiva a cadascuna de les quatre illes?
Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
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 oral davant la Comissió de
Turisme.

Ordre de Publicació
RGE núm. 7712/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a Pla d'integració sociolingüística a les presons, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8132/09, dels Grups Parlamentaris Mixt i
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a regulació banca
ètica, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials.
(Mesa de 6 de maig de 2009).
RGE núm. 8133/09, dels Grups Parlamentaris Mixt i
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a complement del
fons de renda mínima d'inserció, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 6 de maig de 2009).

En quina situació es troba el Parador Nacional de Menorca?
Palma, a 4 de maig de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Palma, a 6 de maig de 2009.
La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)

A)

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

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

De quina manera pot el conseller de Turisme donar suport
a Menorca per a la construcció de camps de golf?

Exposició de motius

Palma, a 4 de maig de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Les presons de les Illes Balears, malgrat l'oficialitat del
català, en tant que llengua pròpia de la nostra comunitat
autònoma, i del castellà, en tant que llengua oficial de l'Estat,
funcionen íntegrament en llengua castellana. Aquest fet va en
contra de la doble oficialitat lingüística vigent al nostre sistema
legal.

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 oral davant la Comissió de
Turisme.
En quina situació es troba l'Escola d'Hoteleria de Menorca?
Palma, a 4 de maig de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Entre els interns a les presons de les Illes Balears, el català
resulta una llengua molt minoritària o gairebé desconeguda.
Presenta unes característiques semblants a les d'una llengua
estrangera.
Un dels problemes fonamentals dels interns, a qualsevol lloc
del món, és el desarrelament social. El coneixement de la
llengua catalana constitueix una eina d'arrelament social a la
qual els interns de les presons de les Balears no solen tenir
accés.
Tenim, doncs, un doble element administratiu (pel que fa al
funcionariat de presons, amb un domini escàs i un ús encara
més escàs de la llengua catalana) i de reinserció social (el
desarrelament contribueix a facilitar la tornada a caure en
pràctiques delictives).
Els projectes d'arrelament lingüístic que s'han portat a terme
a d'altres llocs (tan distants com el Principat de Catalunya o
l'estat de Nova York) han tingut molt d'èxit i han contribuït a la
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penitenciaris.
Per tot això, el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent
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El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a potenciar la implantació i el desenvolupament de la banca
ètica mitjançant la creació d'un marc legislatiu adequat.

Proposició no de llei
Palma, a 23 d'abril de 2009.
El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a acordar
un conveni de colAlaboració amb el Govern de l'Estat per tal de
dur a terme un pla d'integració sociolingüística a les presons de
les Illes Balears, que vagi adreçat tant als funcionaris de presons
com als interns d'aquestes.

Pel BLOC per Mallorca i PSM-Verds:
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 28 d'abril de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Les diputades:
Marián Suárez i Ferreiro.
Esperança Marí i Mayans.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt i BLOC per Mallorca i PSM-Verds
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Exposició de motius
L'actual crisi econòmica va íntimament lligada al colAlapse
d'una bona part del sistema financer internacional provocat per
les males pràctiques. Els governs s'estan veient obligats a la
intervenció en el sector bancari amb fórmules que van des de la
nacionalització d'algunes entitats, com és el cas del Regne Unit
o Holanda, fins a la concessió d'avals com s'ha fet a l'Estat
espanyol.
ParalAlelament, des de fa anys s'està desenvolupant
l'anomenada banca ètica. A l'Estat espanyol fa relativament poc
temps que comptam amb la presència d'organitzacions com el
Triodos Bank o Fiare. Pel que fa a Mallorca, Caixa Colonya és
pionera en l'oferiment d'alguns productes financers assimilables
als de la banca ètica.
Un dels problemes amb què es troba la banca ètica per a la
seva expansió és el fet de no figurar amb nom propi a la
legislació estatal espanyola, és a dir, de no estar regulada
legalment de manera diferenciada de la banca tradicional. En un
moment en què cada vegada estan més estès i s'estan assumint
àmpliament pels governs i la societat els conceptes de
responsabilitat social corporativa i inversió social responsable
sembla oportú donar una passa en aquest sentit. Així mateix,
s'ha de tenir present la importància de la recuperació de la
confiança com a factor clau per sortir de la crisi actual.
És per això que el Grup Parlamentari Mixt (només amb el
parer de les diputades Esperança Marí i Marián Suárez) i el
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenten
la següent

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Mixt i BLOC per Mallorca i PSM-Verds
presenten la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada
davant la Comissió d'Assumptes Socials.
Exposició de motius
Les anomenades rendes mínimes d'inserció són prestacions
econòmiques pensades perquè cap ciutadà/ana no quedi sense
res per viure i marquen un nivell mínim de protecció social. Es
caracteritzen per ser complementàries al sistema de protecció
social, ser prestacions d'ajuda amb caràcter universal a les quals
pot accedir qualsevol que demostri una situació de necessitat
amb certes limitacions, tenir un caràcter de dret o quasidret i
una durada limitada a l'estat de necessitat del demandant.
A les Illes Balears existeix aquesta prestació des de l'any
2001 i l'anomenada "renda mínima d'inserció" (RMI) està
regulada pel Decret de 28 de setembre de 2001. La RMI es
configura a la nostra comunitat sobre dos eixos complementaris,
per una part la prestació econòmica per cobrir les despeses
bàsiques de supervivència i, d'altra banda els plans d'inserció o
reinserció social i laboral amb l'objectiu d'aconseguir la inserció
social i/o laboral de les persones destinatàries de la prestació. La
RMI és gestionada pels consells insulars i els fons provenen en
diferents percentatges segons les illes dels pressuposts del
Govern de la comunitat autònoma i dels consells insulars.
A l'estudi recentment publicat per l'Observatori Social de les
Illes Balears, "Renda mínima d'inserció i gestió del risc social",
es recull l'evolució de les solAlicituds d'aquesta prestació des de
la seva creació. Criden l'atenció dues dades aportades per
aquesta investigació. D'una banda, la detecció d'un important
augment de les solAlicituds l'any 2008, coincidint amb l'arribada
de la crisi econòmica. D'altra, s'adverteix que cada vegada més
és "població normalitzada" qui demana la RMI.
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Per la seva part, un altre informe elaborat per l'Observatori
de la Crisi del Consell Insular de Mallorca xifra en un 44%
l'augment de solAlicituds de la RMI en els primers mesos de
2009.

Ordre de Publicació
A)

Les institucions locals i autonòmiques fan un considerable
esforç per cobrir aquesta demanda dels sectors més febles de la
nostra societat en tant que més vulnerables a les dificultats
econòmiques derivades de l'actual conjuntura. Entenem que el
Govern espanyol és també corresponsable d'aquesta obligació
especialment si consideram l'injust finançament estatal de les
Illes Balears i el notable retard en l'aprovació del nou sistema
que tampoc no sabem si resultarà satisfactori.
És per això que el Grup Parlamentari Mixt (només amb el
parer de les diputades Esperança Marí i Marián Suárez) i el
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenten
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a crear un fons d'urgència destinat a les comunitats autònomes
perquè puguin fer front a la creixent demanda de les rendes
mínimes d'inserció.

RGE núm. 8228/09, del Grup Parlamentari Popular, relatiu
a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig 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 Medi
Ambient, davant la Comissió d'Ordenació Territorial, per tal
d'informar sobre les infraestructures portuàries a Ciutadella i al
dic de Son Blanc.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig de 2009.
La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Palma, a 23 d'abril de 2009.

3.17. INFORMACIÓ

Pel BLOC per Mallorca i PSM-Verds:
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

Pel Grup Parlamentari Mixt:
Les diputades:
Marián Suárez i Ferreiro.
Esperança Marí i Mayans.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

A)
Retirada de la proposició no de llei RGE núm. 6553/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 de maig de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8135/09,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a convenis de
colAlaboració per ampliar el programa Oci 60 (BOPIB núm. 48,
de 18 de juliol de 2008).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 de maig de 2009.
La vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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