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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7731/09, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inserció laboral de les dones
víctimes de la violència de gènere. (BOPIB 81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 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 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7736/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a visita de la consellera
d'Educació i Cultura a Eivissa. (BOPIB 81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7733/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compromisos electorals
en matèria de cultura. (BOPIB 81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7732/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferència de museus, arxius
i biblioteques de titularitat estatal a cadascun dels consells.
(BOPIB 81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig 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 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7737/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la normativa
educativa per tal que els pares puguin triar horari. (BOPIB 81,
de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7734/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament
d'infraestructures de la Universitat de les Illes Balears. (BOPIB
81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7735/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a solució als problemes del Conservatori de
Palma. (BOPIB 81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7738/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració de la campanya d'hivern de neteja de
platges. (BOPIB 81, de 30 d'abril de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 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 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7728/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a procés d'adscripció en els
centres de secundària. (BOPIB 81, de 30 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 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 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7729/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a quantitats cobrades de més per
expropiacions a Eivissa. (BOPIB 81, de 30 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 13 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 5

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 7730/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a jornades sobre els consells
insulars. (BOPIB 81, de 30 d'abril de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Molt Hble. Sr. President del Govern de

les Illes Balears, davant el Ple de la Cambra, sobre les
actuacions que ha dut a terme i que pensa desenvolupar d'ara
en endavant per fer front a la greu crisi econòmica que patim
(RGE núm. 6729/09).

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de maig de 2009, tengué lloc la compareixença del Molt Hble.
Sr. President del Govern de les Illes Balears, qui informà sobre
el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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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 29 d'abril de
2009, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3866/09, relativa a retorn a l'ús civil de les bases de
Pollença i Alcúdia, amb l'esmena RGE núm. 7725/09, del Grup
Parlamentari Popular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

espanyol a fer compatibles els usos civils i militars dels terrenys
i les instalAlacions militars als municipis de Pollença (Base del
Port de Pollença) i d’Alcúdia (Cap des Pinar), com a primera
passa per a la plena reincorporació a l’ús per a la població civil.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a estudiar la compatibilitat dels usos civils i militars de la resta
dels terrenys i les instalAlacions militars situades a diversos
indrets de les Illes Balears que, estant a disposició del Ministeri
de Defensa, no són decisius ni imprescindibles per al Pla
estratègic de defensa de l’Estat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a crear una comissió mixta amb el Govern de les Illes Balears
i els ajuntaments de Pollença i d’Alcúdia per estudiar les
possibilitats de donar ús civil a les zones de les bases militars
d’aquests dos municipis que actualment no tenen funcionalitat
per a la defensa."

A la seu del Parlament, 5 de maig de 2009.
El secretari:
Francesc Dalmau i Fortuny.
El president:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de
2009, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 3864/09, relativa a jurisdicció universal, i quedà
aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari a

qualsevol modificació de la legislació de l’Estat que tendeixi a
la limitació de la jurisdicció universal per a la persecució de
crims de genocidi, de guerra i contra la humanitat, donant
preferència al Tribunal Penal Internacional."

A la seu del Parlament, 5 de maig de 2009.
El secretari:
Francesc Dalmau i Fortuny.
El president:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 1947/09, relativa
a protecció de la fiscalitat de les botigues de comerç just, i
quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a estudiar mesures que impliquin un tractament fiscal de major
protecció per a les botigues de comerç just."

A la seu del Parlament, 4 de maig de 2009.
El secretari:
Miquel A. Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, procedí a debatre
el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3296/09, relativa
a reforma amb profunditat dels crèdits del fons d'ajuda al
desenvolupament (FAD), i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

espanyol a reduir de forma progressiva el percentatge que
representa l’ajuda lligada sobre el total del que aporta a l’ajuda
oficial al desenvolupament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
a emprendre una reforma en profunditat dels crèdits del Fons
d’Ajuda al Desenvolupament, amb l’objectiu central
d’orientar-lo cap a les prioritats de desenvolupament dels països
del Sud i la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques."

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2009.
El secretari:
Miquel A. Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.
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Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5828/09,
relativa a detecció precoç del càncer colorectal, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

E)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a iniciar els estudis que cregui convenients per
avançar cap a un programa de detecció precoç del càncer
colorectal.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
realitzar una campanya informativa d'acompanyament al
programa i de sensibilització sobre el càncer colorectal per a
tots els ciutadans de les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2009.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5828/09,
relativa a promoció de la donació de sang de cordó umbilical,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

F)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut i Consum a continuar desenvolupant el Programa balear
de donació de sang de cordó umbilical i a promocionar la
donació des de l'Atenció primària durant el període de gestació
perquè les dones disposin de la màxima informació possible i
arribin al moment del part amb la decisió presa i, en cas
afirmatiu, amb el consentiment signat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a incorporar el consentiment signat de la
donació de sang de cordó umbilical al document de salut de la
dona embarassada per tal de facilitar la identificació de la
donant en el moment de la seva atenció al part.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a realitzar els esforços necessaris per posar a
l'abast dels professionals els recursos oportuns per facilitar la
tasca de recollida de sang de cordó umbilical i la seva remissió
al Banc de Teixits des de la xarxa d'hospitals públics de les Illes
Balears."

A la seu del Parlament, 12 de maig de 2009.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 3185/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José M. Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contractes menors. (BOPIB núm. 71, de 13
de febrer de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 1243/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consolat argentí a Balears. (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3193/09 i 3194/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a problemes de gestió al
Museu de Mallorca (I i II). (BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de
2009).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 3398/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteris seguits per l'Institut d'Estudis Baleàrics per a la
publicació de llibres. (BOPIB núm. 72, de 20 de febrer de
2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, debaté
la Pregunta RGE núm. 3399/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a les escoles de música. (BOPIB núm. 72, de
20 de febrer de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 5850/09 i 5851/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a canvis en la gestió de les
escoletes Magdalena Humbert i Francesc de Borja Moll, de
Menorca. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de
2009, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 3183/09 i
3184/09, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Rodríguez i Barberá, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a contractes menors.
(BOPIB núm. 71, de 13 de febrer de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 1045/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a perspectives d'inici de la
temporada turística. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 1046/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a balanç turístic dels mesos
d'octubre, novembre i desembre de 2008. (BOPIB núm. 69, de
30 de gener de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 1047/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris de repartiment del
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pla estatal de dinamització del producte turístic. (BOPIB núm.
69, de 30 de gener de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 1048/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a causes de la no-execució
del projecte de turisme social europeu. (BOPIB núm. 69, de 30
de gener de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 1049/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació del sector aeri
balear. (BOPIB núm. 69, de 30 de gener de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 6876/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de
recursos socials a Palma (I). (BOPIB núm. 79, de 17 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 6877/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de
recursos socials a Palma (II). (BOPIB núm. 79, de 17 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 6878/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a planificació de
recursos socials a Palma (III). (BOPIB núm. 79, de 17 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 6879/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració d0ajudes
socials anticrisi de la Consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració. (BOPIB núm. 79, de 17 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de
2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5846/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma de la Llei 3/1992,
de les comunitats balears assentades fora de la comunitat
autònoma. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 30 d'abril de 2009, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 4098/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cicles formatius de grau
superior i de grau mitjà a Formentera per al curs 2009/2010.
(BOPIB núm. 74, de 6 de març de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de
2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6680/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a consolat argentí a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 4581/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a millora de les dietes per desplaçament dels
malalts fora de la serva àrea de salut. (BOPIB núm. 74, de 6 de
març de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6861/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a procés del servei d'atenció a la dependència
(SAD). (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril 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 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 6862/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reeducació de maltractadors. (BOPIB núm.
79, de 17 d'abril 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 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del professor del Departament de

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, Sr.
Rubén Comas Forgas, davant 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 la
qüestió i propostes de futur".

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 28 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença del professor del Departament de Pedagogia
Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, Sr. Rubén Comas
Forgas, qui informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,

davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la situació
d'alerta activada a l'Estat i a la comunitat autònoma de les
Illes Balears amb motiu de la grup porcina (RGE núm.
7652/09).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum qui,
acompanyat de la directora general de Salut Pública i
Participació, del cap de Gabinet i de l'assessor tècnic del
conseller, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia,

Hisenda i Innovació, davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, sobre les gestions realitzades pel Govern de les
Illes Balears encaminades a l'adquisició de l'edifici d'Es
Sindicat de Felanitx (RGE núm. 3936/09).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació qui, acompanyat del cap de Gabinet, informà sobre el
tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Compareixença de periodistes d'Última Hora i del Diario

de Mallorca, davant 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 la
qüestió i propostes de futur".

A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de la periodista d'Última Hora Sra. Laura Moyá
i del periodista de Diario de Mallorca Sr. Francisco Mestre, que
informaren sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i

Obres Públiques, davant la Comissió d'Ordenació Territorial,
sobre les carreteres d'Eivissa (RGE núm. 6860/09).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 6 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques qui, acompanyat del director general d'Obres
Públiques, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant

la Comissió de Turisme, sobre el Pla de màrqueting turístic
(RGE núm. 5847/09).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui,
acompanyat de la cap de Gabinet, del gerent de l'INESTUR i de
la gerent de l'IBATUR, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i

Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre el Pla de
desenvolupament rural (RGE núm. 4890/09).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca,
qui, acompanyada del secretari general, del director general de
Desenvolupament Rural, de la gerent de FOGAIBA i del cap de
Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç,

Indústria i Energia, davant la Comissió d'Economia, sobre el
grau de compliment dels pressuposts de les direccions generals
de Promoció Industrial i d'Energia (RGE núm. 6672/09).

A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria
i Energia, qui, acompanyada del secretari general tècnic, del
director general de Promoció Industrial, de la directora general
d'Energia i del cap de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament  de les Proposicions no de llei RGE núm.

4581/09, 5828/09 i 5829/09.

 A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 29 d'abril de 2009, s'ajornaren les
proposicions no de llei següents:
• RGE núm. 4581/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a millora de les dietes per desplaçament dels malalts fora de
la seva àrea de salut (BOPIB núm. 74, de 7 de març
d'enguany).

• RGE núm. 5828/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a detecció precoç de càncer colorectal (BOPIB núm.
76, de 20 de març d'enguany).

• RGE núm. 5829/09, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de la donació de sang de cordó umbilical
(BOPIB núm. 76, de 20 de març d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Elecció del càrrec de president de la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 29 d'abril de 2009, quedà proclamat, per
assentiment, com a president de la comissió l'Hble. Sr. Diputat
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 4076/09, de l'Ajuntament de Sóller, que

tramet l'acord adoptat relatiu a solAlicitud a la Sindicatura de
Comptes d'un informe de fiscalització dels comptes d'aquest
ajuntament.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 5 de maig de 2009, respecte de
l'escrit esmentat, adoptà l'acord següent:

"SolAlicitar a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
a la major brevetat, un informe de fiscalització dels comptes
generals de l'Ajuntament de Sóller corresponent al període
1999-2007, el més complet quant al balanç de la situació, l'estat
de tresoreria i l'estat d'endeutament real, acumulat amb
anterioritat i durant aquest termini, per via pressupostària o
extrajudicial."
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8340/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb el programa
PROAGRO. (Mesa de 13 de maig de 2009).

Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el el Govern de les Illes
Balears, sobre la política del Govern en relació amb el programa
PROAGRO.

Interessats a conèixer quina ha estat i quina serà la política
del Govern de les Illes Balears, i concretament de la Conselleria
d'Agricultura, en relació amb el programa PROAGRO, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla la consellera d'Agricultura i
Pesca en relació amb aquest extrem.

Palma, a 11 de maig de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8230/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6677/09, relativa a
liquidació en relació amb la Cambra de Comerç d'Eivissa.
(Mesa de 13 de maig de 2009).

Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 6677/09,
relativa a liquidació en relació amb la Cambra de Comerç
d'Eivissa, la moció següent.

Motivació

La Llei 7/2006, de 3 de maig, per la qual es crea la Cambra
de Comerç d'Eivissa i Formentera, i el Decret 70/2'006, de 6 de
juny, estableixen el sistema de liquidació i repartiment del
patrimoni de l'antiga Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa
i Formentera.

El Consell Consultiu de les Illes Balears en el Dictamen
121/08 determina que els béns d'aquest patrimoni haurien de
taxar-se a preu de mercat, prenent com a data de referència dia
6 de juny de 2006. Fins a la data, no s'ha complert el termini
establert en aquestes normes per a la liquidació i el repartiment
patrimonial.

El problema principal de discrepància en el procés de
liquidació i repartiment se centra en la valoració dels béns
mobles i immobles, que no han estat valorats, d'acord amb les
exigències previstes per la llei i pel Consell Consultiu

Proposta d'acord

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears que
practiqui una nova valoració, a preu de mercat, dels béns
mobles i immobles propietat de l'antiga Cambra de Mallorca,
Eivissa i Formentera, amb data valor 6 de juny de 2006.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears a
ordenar la taxació dels béns immobles d'acord amb el criteri de
valoració regulat en el Reial Decret 1020/1993, pel qual
s'aproven les normes tècniques per determinar el valor cadastral
dels béns immobles de naturalesa urbana.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears a
ordenar la taxació dels béns mobles prenent com a referència el
seu inventari patrimonial on figuri el valor i la data d'adquisició.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears a
determinar l'entitat taxadora d'acord amb el sistema
d'insaculació, entre vuit diferents universitats politècniques
espanyoles (amb excepció de la UIB) les quals designaran el
professor titular del departament d'Arquitectura Legal
(especialitats en tècniques constructives o fins i tot taxacions
immobiliàries i peritatges).

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears a
convocar la comissió liquidadora totes les vegades que siguin
necessàries, a l'efecte de garantir que el procés de selecció es
realitzi amb les garanties i d'acord amb el sistema establert.
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Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8341/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
consorcis Govern-Ajuntament de Maó. (Mesa de 13 de maig de
2009).

RGE núm. 8342/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
deute dels consorcis Govern-Ajuntament de Maó. (Mesa de 13
de maig de 2009).

RGE núm. 8343/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
consorcis Govern-ajuntaments de Menorca. (Mesa de 13 de
maig de 2009).

RGE núm. 8347/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a reunions
del conseller de Joventut. (Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8348/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a reunions
del director general de Joventut. (Mesa de 13 de maig de
2009).

RGE núm. 8350/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a cost de les obres de canalització de les aigües pluvials
d'Alaior. (Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8351/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari  Popular, relativa
a menyspreu a Menorca en el Pla hidrològic. (Mesa de 13 de
maig de 2009).

Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

De quins consorcis forma part el Govern de les Illes Balears
dels quals també forma part l'ajuntament de Maó?

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute amb entitats financeres de tots els consorcis
de què forma part el Govern de les Illes Balears i en els quals
també hi hagi l'Ajuntament de Maó, a la data de 31 de desembre
de 2008? Indicau quina part d'aquest deute correspon a cadascun
dels membres del consorci.

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 escrita.

Quina és la relació de consorcis en els quals participa el
Govern de les Illes Balears amb els diferents ajuntaments de
l'illa de Menorca? Indicau el nom del consorci, l'objecte o la
finalitat, els membres, la participació dels diferents membres en
el finançament del consorci, els projectes i les actuacions en
execució i pendents d'executar, les operacions de crèdit
concertades i el deute pendent d'amortitzar a 30 de març de
2009.

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de reunions mantingudes entre el
conseller de Joventut i els altres consellers del Govern per
tractar la situació agreujada dels joves davant la crisi? Indiqueu
el dia de la reunió, l'ordre del dia i les conclusions.
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Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin ha estat el nombre de reunions mantingudes entre el
director general de Joventut i altres directors generals i alts
càrrecs del Govern per tractar la situació agreujada dels joves
davant la crisi? Indiqueu el dia de la reunió, l'ordre del dia i les
conclusions.

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost tenen les obres que actualment realitza la
Conselleria de Medi Ambient en relació amb la canalització de
les aigües pluvials d'Alaior en la seva primera fase?

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 escrita.

Per quin motiu s'ha relegat Menorca a un segon terme en el
nou Pla hidrològic tota vegada que els doblers prevists per a
aquesta illa en l'esmentat pla són inferiors als de les altres illes?

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8860/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a modificació de la Llei Orgànica del
Poder Judicial.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8863/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a projecte de llei
de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8864/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
de la plaga de Lagarta peluda a l'illa de Menorca.(Mesa de 13
de maig de 2009).

RGE núm. 8865/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desmantellament de les anomenades "casetes varadero" a
Eivissa.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8866/09, de l'Hble. Sr. Diputat José M.
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a entrega de documentació als parlamentaris per part de la
Conselleria de Presidència.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8867/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a paràlisi
dels projectes que pretén impulsar el Govern.(Mesa de 13 de
maig de 2009).

RGE núm. 8868/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
urgència del projecte de llei de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8869/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
urgència del projecte de llei de mesures urgents per a l'impuls
de la inversió a les Illes Balears.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8870/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a píndola de
l'endemà.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8871/09, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
distribució dels excedents alimentaris de la UE.(Mesa de 13 de
maig de 2009).

RGE núm. 8872/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
contaminació d'aigües marines.(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8873/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment
de la grip H1N1.(Mesa de 13 de maig de 2009).
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Palma, a 13 de maig de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió li mereixeria al Sr. Conseller de Presidència
una modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial que
suposés el deure d'abstenció dels membres dels tribunals
superiors de Justícia nomenats a proposta dels parlaments
autonòmics en les causes penals que afectin persones aforades?

Palma, a 13 de maig de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Per quin motiu pensa el Molt Hble. Sr. Francesc Antich que
es retarda la tramitació parlamentària del Projecte de llei de
mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears?

Palma, a 13 de maig de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 Ple.

Quina valoració fa el conseller de Medi Ambient sobre
l'evolució de la plaga de Lagarta peluda que pateix l'illa de
Menorca?

Palma, a 13 de maig de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

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 Govern de les Illes Balears en relació
amb la decisió presa pel Govern central de desmantellar a l'illa
d'Eivissa les denominades "casetes varadero"?

Palma, a 13 de maig de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quina política segueix la Conselleria de Presidència pel que
fa a l'entrega de la documentació solAlicitada pels diputats i les
diputades d'aquesta cambra mitjançant les diferents iniciatives
parlamentàries?

Palma, a 13 de maig de 2009.
El diputat:
José M. 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 Ple.

Com pensa el Govern de les Illes Balears superar, a la meitat
de la legislatura, la situació de paràlisi que pateixen els projectes
que pretén impulsar?

Palma, a 13 de maig de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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 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 el Projecte
de llei de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears continua sent urgent?

Palma, a 13 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
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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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern habilitar
mesures similars a les previstes en el Decret Llei de mesures
urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears per als
altres sectors productius de les Illes Balears diferents al sector
turístic?

Palma, a 13 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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 de Salut i Consum dels
primers mesos de dispensació gratuïta de la píndola de l'endemà
a la xarxa sanitària pública de la nostra comunitat?

Palma, a 13 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa la consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració
ajudar a palAliar la discriminació que pateixen les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera que s'han de fer càrrec dels
excedents alimentaris de la UE perquè l'empresa concessionària
de la seva distribució únicament els porta fins a Mallorca?

Palma, a 12 de maig de 2009.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quines actuacions s'han dut a terme per tal de fer efectiva la
implantació del Pla de contaminació d'aigües marines
(CAMBAL)?

Palma, a 12 de maig de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

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.

Quin és el seguiment que fa la Conselleria de Salut i
Consum de la nova grip H1N1 a les Illes Balears?

Palma, a 12 de maig de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8238/09, de l'Hble. Sr. Diputat José M.
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redacció d'un avanç de la modificació del PGOU dels
terrenys de Son Busquets, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8239/09, de l'Hble. Sr. Diputat José M.
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a redacció d'un avanç de la modificació del PGOU dels
terrenys de Son Simonet, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8352/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a percentatge
d'impagats, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8353/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per fomentar
l'activitat productiva, a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8354/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de foment i modernització dels comerços urbans, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de
maig de 2009).
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RGE núm. 8355/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de foment i modernització dels comerços urbans, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de
maig de 2009).

RGE núm. 8356/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de foment i modernització dels comerços urbans, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de
maig de 2009).

RGE núm. 8357/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
en matèria de foment i modernització dels comerços urbans, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de
maig de 2009).

RGE núm. 8358/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Foro
Banesto Lidera, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 13 de maig de 2009).

RGE núm. 8359/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a línia de
finançament acordada entre el Govern i Banesto, a contestar
davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de maig de
2009).

Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

Quina necessitat va motivar que la Conselleria d'Habitatge
i Obres Públiques contractés la redacció d'un avanç de
modificació del PGOU del terreny de Son Busquets per un
import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern?

Palma, a 5 de maig de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

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'Ordenació Territorial.

Quina necessitat va motivar que la Conselleria d'Habitatge
i Obres Públiques contractés la redacció d'un avanç de
modificació del PGOU del terreny de Son Simonet per un
import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern?

Palma, a 5 de maig de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.

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'Economia.

Com valora el Govern que segons les darreres dades de
l'INE sobre "Efectes de comerç impagats" corresponents a
febrer de 2009, les Illes Balears juntament amb Canàries i
Andalusia sigui una de les comunitats autònomes amb més alt
percentatge d'impagats?

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

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'Economia.

Quines iniciatives i noves actuacions o mesures pensa dur a
terme la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per frenar
l'atur i fomentar l'activitat productiva i la comercialització de les
indústries de les Illes Balears?

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

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'Economia.

Quines actuacions en matèria de foment i de modernització
dels comerços urbans ha portat a terme la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2008 a l'illa de
Mallorca?
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Palma, a 4 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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'Economia.

Quines actuacions en matèria de foment i de modernització
dels comerços urbans ha portat a terme la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2008 a l'illa de
Menorca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Quines actuacions en matèria de foment i de modernització
dels comerços urbans ha portat a terme la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2008 a l'illa d'Eivissa?

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'Economia.

Quines actuacions en matèria de foment i de modernització
dels comerços urbans ha portat a terme la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2008 a l'illa de
Formentera?

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

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'Economia.

Per quina raó la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
no participa en el desenvolupament a les Illes Balears de la
iniciativa del Foro Banesto Lidera?

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

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'Economia.

Per quin motiu la línia de finançament d'empreses acordat
entre el Govern de les Illes Balears i Banesto està limitada
exclusivament a projecte d'I+D+I?

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

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8229/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a avantprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
13 de maig de 2009).

RGE núm. 8339/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aigües pluvials d'Alaior, amb tramitació davant la
Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de maig de
2009).

Palma, a 13 de maig 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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials.
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Exposició de motius

Actualment, l'Estat espanyol compta amb una legislació
progressista i garantista en matèria d'estrangeria especialment
si la comparam amb l'existent als principals estats europeus.

El passat mes de desembre, el Govern ha presentat
l'avantprojecte de llei de reforma de la Llei Orgànica 4/2000,
d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya
i la seva integració social. L'objecte inicial d'aquesta reforma
era acomplir les sentències dictades pel Tribunal Constitucional
reconeixent a les persones en situació irregular els drets
fonamentals d'associació, reunió, sindicació i manifestació, així
com la transposició de les darreres directives europees en
matèria d'immigració.

Aquest avantprojecte es troba en aquests moments en fase
informativa. Fins a dia d'avui, ja s'han emès els informes
preceptius del Fòrum per a la Integració Social i el Consell
Econòmic i Social, i s'està pendent del que ha d'elaborar el
Consell d'Estat. També es farà públic els pròxims dies l'informe
"L'internament d'estrangers a l'avantprojecte de reforma de la
Llei d'estrangeria", elaborat pel Grup d'Immigració i Sistema
Penal format per jutges, lletrats i fiscals de l'Audiència
Nacional, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem,
audiències provincials, advocats i catedràtics. Així mateix,
organitzacions de la societat civil vinculades al món de la
immigració, com és el cas de la Plataforma d'entitats cristianes
amb els immigrants, publiquen les seves valoracions sobre
aquest text.

Tot i reconeixent aspectes positius del nou text, com la
incorporació per primera vegada a l'articulat de la Llei
d'estrangeria del compromís de mantenir una política integral i
multilateral d'immigració o el reconeixement de drets
fonamentals per a les persones en situació irregular, de forma
general les fonts esmentades es mostren molt crítiques amb
aspectes com la prohibició i la penalització de la solidaritat, la
reagrupació familiar, l'accés a drets socials com l'habitatge i
l'educació, el tractament dels menors estrangers no acompanyats
o l'augment del període d'internament als centres d'internament
d'estrangers o l'augment dels supòsits per entrar-hi i l'escassa
clarificació del règim legal d'aquests centres, entre d'altres.

El debat d'aquest avantprojecte es produeix en el context de
la crisi econòmica i financera actual, de les gravíssimes
conseqüències sociolaborals derivades, especialment sobre els
sectors més vulnerables de la societat,. i dels més que possibles
riscs d'aparició d'actituds xenòfobes i racistes.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament
l'elevació a dret de les sentències del Tribunal Constitucional
referides al reconeixement de drets fonamentals a les persones
en situació irregular així com la concessió de permisos de
treball als menors de 16 anys i a dones que vinguin com a
conseqüència de processos de reagrupament familiar.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a revisar, abans de la seva tramitació parlamentària, l'esmentat
avantprojecte valorant la incorporació dels suggeriments i les
conclusions dels informes del Consell Econòmic i Social, del
Fòrum per a la Integració Social i de les organitzacions de la
societat civil que treballen a l'àmbit de la immigració.

Palma, a 29 d'abril de 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
El portaveu:
Josep M. Mayans i Serra.

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'Ordenació
Territorial.

Exposició de motius

La canalització de les aigües pluvials d'Alaior és una obra
urgent i necessària que suposarà una millora indiscutible per al
poble.

Atès que les obres que es realitzen en relació amb aquesta
canalització en suposaran l'abocament a una pedrera sense cap
garantia d'absència de contaminants que poguessin filtrar-se al
subsòl.

Atesa la necessitat de garantir la seguretat i el respecte al
medi ambient en relació amb tot el procés de canalització i que
no es contaminin les aigües dels pous del recorregut de la
primera fase de l'esmentada canalització.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar i aprovar un projecte d'evacuació
d'aigües pluvials al municipi d'Alaior abans de finalitzar aquest
any que prevegi la no-contaminació de les aigües subterrànies
tant al llarg del seu recorregut com en el punt final d'abocament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, i concretament la Conselleria de Medi Ambient,
a realitzar una anàlisi mensual de les aigües dels pous mentre
durin les filtracions i la conducció en superfície de les aigües
pluvials.

Palma, a 11 de maig de 2009.
La diputada:
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Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 5852/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a cost dels
1.500 exemplars de "Descobrim les Illes. Passejant els nostres
espais naturals". (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

Quin ha estat el cost dels 1.500 exemplars de la sèrie
"Descobrim les Illes. Passejant els nostres espais naturals"?

El cost total dels 1.500 exemplars de la sèrie "Descobrim les
Illes. Passejant els nostres espais naturals" ha estat de 7.543,889
euros (IVA inclòs).

Palma, 25 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 5853/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a impremta que
ha realitzats els treballs de la sèrie "Descobrim les Illes.
Passejant els nostres espais naturals". (BOPIB núm. 76, de 20
de març de 2009).

Quina impremta ha realitzat els treballs de la sèrie
"Descobrim les Illes. Passejant els nostres espais naturals"?

La impremta que ha realitzat els treballs de disseny,
composició i impressió de la publicació "Descobrim les Illes.
Passejant els nostres espais naturals" ha estat Gràfiques
Muntaner.

Palma, 25 de març de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 6126/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a conclusions
del viatge a Los Ángeles. (BOPIB núm. 77, de 27 de març de
2009).

Quines han estat les conclusions derivades de la visita que
el Sr, Conseller d'Esports i Joventut i el director general
d'Esports van fer a l'Staples Center de Los Ángeles per tal de
poder millorar la rendibilitat del Palma Arena?

Quan vàrem visitar l'Staples Center vàrem observar un
seguit de coses, entre d'altres:
• La gran quantitat d'operaris i el seu nivell.

• La bona coordinació i el muntatge de grans activitats en dies
consecutius, en tres dies hi va haver dos partits NBA de dos
equips locals diferents i un partit de hoquei sobre gel.

• El tipus de grades mòbils i com es distribueixen en funció de
l'activitat.

• La comercialització dels diferents espais de trànsit de la
instalAlació, botigues, bars, etc.

• El tipus de paviments esportius.
• L'organització dels vestidors perquè siguin realment

polivalents.
• L'organització dels magatzems.
• L'entrada i la sortida de vehicles pesants.
• L'organització del trasllat en cas d'accidents.

Per desgràcia, la nostra conclusió és que són poques les
idees que allà vàrem veure que es podran dur a terme al Palma
Arena.

Palma, 22 d'abril de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6127/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a viatge a les
instalAlacions de Venice Beach. (BOPIB núm. 77, de 27 de març
de 2009).

Quines han estat les conclusions derivades de la visita que
el Sr, Conseller d'Esports i Joventut i el director general
d'Esports van fer als estats Units a la instalAlació del Venice
Beach?

El primer que cal comentar és que Venice Beach no és una
instalAlació esportiva, sinó un paratge de les platges de Santa
Mònica caracteritzat per la gran quantitat de població que hi
practica diferents tipus d'esports. Per tant, l'objectiu principal
d'aquesta visita era conèixer de primera mà com es rendibilitza
un passeig turístic esportiu al llarg d'una platja, de cara a poder
aportar noves idees a la reforma de la Platja de Palma. Per tant,
l'objectiu no era arribar a una sèrie de conclusions sinó més bé
conèixer in situ l'entorn per poder aportar les nostres idees a la
reforma de la Platja de Palma. Coses interessants a tenir en
compte que hi vàrem veure:
• Els carrils per a bicicletes, patins, atletes, etc., que envolten

la platja i la zona comercial de primera línia.
• InstalAlacions esportives al llarg del recorregut d'ús lliure,

antivandàliques i per a diferents grups d'edat, des de parcs
infantils, aparells de gimnàstica artística damunt l'arena,
gimnasos de musculació, pistes poliesportives, etc.

• Parcs temàtics sobre la platja amb atraccions per a tot tipus
d'edat.

• Zones terapèutiques d'atenció als visitants i banyistes.
• Indústria esportiva generada a partir del passeig, amb

lloguers de diferents tipus de materials, botigues esportives
de roba, etc.

Palma, 22 d'abril de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 6128/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a cost del
trasllat de la Conselleria d'Esports i Joventut al Palma Arena.
(BOPIB núm. 77, de 27 de març de 2009).

Quin ha estat el cost total de la Conselleria d'Esports i
Joventut al Palma Arena, desglossat per partides i conceptes?

El cost del trasllat de la Conselleria d'Esports i Joventut al
Palma Arena ha estat de 41.562,80 euros, desglossat de la
manera següent:

Any 2008
Partida pressupostària: 23101 457C0122300 00
Concepte: Transport
Import: 19.673,60 euros

Any 2009
Partida pressupostària: 23301 457A01 22300
Concepte: Transport
Import: 1.136,80 euros
Partida pressupostària: 23301 457C01 22300 00
Concepte: Transport
Import: 20.752,40 euros

Palma, 22 d'abril de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 6129/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, relativa a cost del viatge
realitzat a Estats Units. (BOPIB núm. 77, de 27 de març de
2009).

Quin ha estat el cost total del viatge realitzat als Estats
Units l'octubre passat pel conseller d'Esports i Joventut
acompanyat pel director general d'Esports, la cap de gabinet
del conseller i dos periodistes de Mallorca?

El cost total del viatge realitzat als Estats Units l'octubre
passat és de 15.035,05 euros

Palma, 22 d'abril de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 6736/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a servei de
fisioteràpia a domicili (I). (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril de
2009).

Quantes persones s'han beneficiat del Servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa de Mallorca durant l'any 2008?

Durant l'any 2008 la quantitat de persones que s'han
beneficiat del Servei de fisioteràpia a domicili a l'illa de
Mallorca varen ser 152.

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 6737/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a servei de
fisioteràpia a domicili (II). (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril de
2009).

Quantes persones s'han beneficiat del Servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa d'Eivissa durant l'any 2008?

L'any 2008 s'ha desenvolupat un projecte pilot a un sector de
l'illa de Mallorca que s'estén al 2009. El pla preveu l'extensió
posterior a Eivissa, Menorca i Formentera, d'acord amb els
criteris emanats del pilotatge i la seva avaluació.

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 6738/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a servei de
fisioteràpia a domicili (III). (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril de
2009).

Quantes persones s'han beneficiat del Servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa de Menorca durant l'any 2008?

L'any 2008 s'ha desenvolupat un projecte pilot a un sector de
l'illa de Mallorca que s'estén al 2009. El pla preveu l'extensió
posterior a Eivissa, Menorca i Formentera, d'acord amb els
criteris emanats del pilotatge i la seva avaluació.

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 6739/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a servei de
fisioteràpia a domicili (IV). (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril de
2009).

Quantes persones s'han beneficiat del Servei de fisioteràpia
a domicili a l'illa de Formentera durant l'any 2008?

L'any 2008 s'ha desenvolupat un projecte pilot a un sector de
l'illa de Mallorca que s'estén al 2009. El pla preveu l'extensió
posterior a Eivissa, Menorca i Formentera, d'acord amb els
criteris emanats del pilotatge i la seva avaluació.

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 6740/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a pacients
atesos per la Unitat d'hospitalització a domicili. (BOPIB núm.
78, de 3 d'abril de 2009).

Quin és el nombre de pacients atesos per la Unitat
d'hospitalització a domicili (UHD) de l'Hospital de Can Misses
al llarg de l'any 2007? Indicau-ne les patologies.

Cirurgia: 47
Epoc i malalties pulmonars: 45
Infecció respiratòria: 33
Insuficiència hepàtica: 4
Neuropaties: 7
Processos oncològics: 64
Altres patologies: 151

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 6741/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a pacients
atesos per la Unitat d'hospitalització a domicili (II). (BOPIB
núm. 78, de 3 d'abril de 2009).

Quin és el nombre de pacients atesos per la Unitat
d'hospitalització a domicili (UHD) de l'Hospital de Can Misses
al llarg de l'any 2008? Indicau-ne les patologies.

Cirurgia: 54
Epoc i malalties pulmonars: 65
Infecció respiratòria: 68
Insuficiència hepàtica: 1
Neuropaties: 15
Processos oncològics: 44
Altres patologies: 106

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 6742/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a Palau de
congressos a Palma. (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril de 2009).

Quina partida econòmica destinarà enguany la Conselleria
de Turisme per al Palau de congressos de Palma, actualment
en construcció?

La Conselleria de Turisme no destina cap partida al Palau de
congressos de Palma, el finançament del qual es fa a través de
l'EMOPSA i l'INESTUR.

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 6897/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a empreses
que imparteixen cursos de català al personal sanitari. (BOPIB
núm. 79, de 17 d'abril de 2009).

Quines empreses ofereixen o imparteixen cursos de català
al persona sanitari?

Actualment imparteixen cursos de català en els centres
dependents del Servei de Salut les entitats següents: EBAP,
COFUC I PARAULA, CENTRES DE SERVEIS
LINGÜÍSTICS.

Palma, 29 d'abril de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm.

6679/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8330/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i per
la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, accepta
que la interpelAlació esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria
de transport ferroviari (BOPIB núm. 78, de 3 d'abril d'enguany),
sigui tramitada pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la Sol.licitud de

compareixença RGE núm. 7698/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de maig de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8331/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb
l'establert als articles 95 i 96 del Reglament de la Cambra i per
la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, accepta
que la compareixença esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, del conseller de Presidència, davant la
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Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre
l'avantprojecte de llei electoral dels consells insulars (BOPIB
núm. 81, de 30 d'abril d'enguany), sigui tramitada pel
procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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