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I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 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
12 de maig de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 5845/09, relativa a venda de tabac pels
establiments turístics a les Illes Balears, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a retirar el recurs d'inconstitucionalitat interposat contra
l'esmentada disposició [Llei del Parlament de les Illes Balears
25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i
administratives]."
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Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 82, de 8 de maig de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia, Hisenda i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 19 de maig de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 82, de 8 de maig de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6678/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del
Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs i Mulet.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir,
del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Carme Castro
i Gandasegui i l'Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8256/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a estudi sobre la implementació
d'energies alternatives a Eivissa.(BOPIB 82, de 8 de maig de
2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

2716

BOPIB núm. 84 - 22 de maig de 2009

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 82, de 8 de maig de 2009).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 82,
de 8 de maig 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 19 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 Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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.(BOPIB 82, de 8 de maig de 2009).

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8251/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consens en relació amb els
projectes ferroviaris.(BOPIB 82, de 8 de maig 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 19 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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 82, de 8 de maig de 2009).

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8246/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reunió del Sr. Chaves i el
president.(BOPIB 82, de 8 de maig de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12
de maig de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 82, de 8
de maig de 2009).
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La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

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 12
de maig de 2009, rebutjà els Punts 1, 2 i 4 de la Proposició no
de llei RGE núm. 5845/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a venda de tabac pels establiments turístics a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 76, de 20 de març de 2009).

1.3.3. MOCIONS

La votació obtengué el resultat següent:

Ordre de Publicació

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 7646/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en matèria
de cultura. (BOPIB núm. 81, de 30 d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de maig de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
7085/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament de l'estatut propi del personal estatutari al
Servei de Salut de les Illes Balears per tal que el català sigui un
mèrit i no un requisit. (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de 2009).
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 8249/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
12 de maig de 2009, es retirà, mitjançant l'escrit RGE núm.
8338/09, la pregunta esmentada, presentada per l'Hble. Sra.
María Luisa Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Fira de Formació Professional (BOPIB
núm. 82, de 8 de maig d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Després de tres votacions, la proposició quedà rebutjada per:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de maig de 2009.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5830/09,
relativa a promoció de la donació de llet materna, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

A la seu del Parlament, 19 de maig de 2009.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a intensificar i facilitar la promoció d'alletament
matern i la donació entre les dones potencialment donants.
2. 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 llet materna i la seva remissió al Banc de
Llet Materna de Balears."
A la seu del Parlament, 19 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 13 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 7243/09,
relativa a territorialització del pla pilot per a la prevenció del
càncer de còlon, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)

Ordre de Publicació
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 6686/09,
relativa a necessitat de cirurgians vasculars a Menorca, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria a
desenvolupar el Pla pilot de garbellament del càncer colorectal
a les quatre illes i a incloure-hi la població d'Eivissa, de
Formentera, de Mallorca i de Menorca."
A la seu del Parlament, 19 de maig de 2009.
El secretari:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta:
Rosamaria Alberdi i Castell.

RESOLUCIÓ
B)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a estudiar les
necessitats sanitàries de l'illa de Menorca, en concret de l'àrea
de cirurgia vascular, valorant la possibilitat d'instaurar aquesta
activitat segons els criteris de seguretat clínica, equitat, qualitat
assistencial i eficiència.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a establir i
desenvolupar els protocols d'actuació necessaris que assegurin
la qualitat assistencial en la realització d'intervencions
complexes, tant en el cas d'haver de desplaçar pacients a
l'hospital de referència, com en el cas que es puguin desplaçar
especialistes d'aquest hospital a l'Hospital Mateu Orfila.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a facilitar i
incentivar la formació dels especialistes cirurgians de l'Hospital
Mateu Orfila per tal d'aprofundir en l'estudi i l'ampliació de
tècniques quirúrgiques, a fi d'augmentar les seves habilitats
professionals.

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 13 de maig de
2009, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 6942/09 i
6943/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a desenvolupament de
les competències previstes a l'article 13 de la Llei 6/2005, de 3
de juny. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
Les 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 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears a continuar
garantint un transport sanitari aeri àgil, fiable i permanent entre
illes, per tal de donar resposta immediata a les necessitats del
transport urgent, si així ho requereix el cas."

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de
2009, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 6944/09 i
6945/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a manteniment dels
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registres generals de dades dels membres integrants dels cossos
de policia local i dels policies auxiliars. (BOPIB núm. 79, de 17
d'abril de 2009).
Les 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 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
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Ordre de Publicació

C)
Compareixença del Sr. Director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, davant la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB, sobre la despesa
efectuada per IB3 per retransmetre la Fórmula 1 (RGE núm.
7701/09).
A la Comissió de control parlamentari del Parlament sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença del Sr. Director de l'ens públic, qui, acompanyat
del director gerent, de la directora de Gabinet, dels directors
adjunts, del director d'IB3 Televisió i del director d'antena,
informà sobre el tema esmentat.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Compareixença del director del Diario de Ibiza, Sr. Joan
Serra i Tur, i del director de Baleares Sin Fronteras, Sr. Juan
Pablo Blanco, 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 12 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença del director del Diario de Ibiza, Sr. Joan Serra
i Tur, i del director de Baleares Sin Fronteras, Sr. Juan Pablo
Blanco, els quals informaren sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre l'acord entre l'Administració de la CAIB i diverses
organitzacions sindicals (RGE núm. 30/09).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de maig de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior, qui, acompanyada del director general de Funció
Pública, del director general d'Interior, de la secretària general,
del cap de Gabinet, del director de l'Institut de Seguretat Pública
i de la cap d'àrea de Coordinació de les policies locals, informà
sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
9916/08, de serveis socials de les Illes Balears.
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de maig de 2009, va procedir a
l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat, publicat
al BOPIB núm. 62, de 21 de novembre de 2008.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 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. 8903/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política esportiva del Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 20 de maig de 2009).
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 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 esportiva del Govern de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar els hospitals comarcals d'Inca i de Manacor
dels mitjans humans i materials necessaris per mantenir el nivell
assistencial de qualitat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les infraestructures a l'atenció primària.
Palma, a 15 de maig de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

Interessats a conèixer quina ha estat i quina serà la política
del Govern de les Illes Balears i, concretament, de la
Conselleria d'Esports i Joventut en relació amb l'esport, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el conseller d'Esports i Joventut
en relació amb aquest extrem.
Palma, a 13 de maig de 2009.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 8902/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6678/09, relativa a
política sanitària del Govern de les Illes Balears. (Mesa de 20
de maig de 2009).
Palma, a 20 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. 6678/09,
relativa a política sanitària del Govern de les Illes Balears, la
moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a instaurar un pla de xoc per lluitar contra les
llistes d'espera, aprofitant tots els recursos públics i complint el
que estableix el Decret de garantia de demora.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries amb el Ministeri de
Sanitat per tal de dotar els serveis de sanitat exterior d'Eivissa
i Menorca de mitjans humans i materials.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les prestacions sanitàries als ciutadans,
aprovant abans de l'estiu el decret, anunciat en els mitjans de
comunicació pel conseller de Salut, per tal de millorar les
condicions dels pacients i familiars que s'han de desplaçar entre
illes o entre les illes i la península per rebre assistència sanitària.
Així mateix, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a millorar les ajudes per a les pròtesis dentals
dels majors de 65 anys i el finançament de la cistella de la
compra de les persones celíaques.

RGE núm. 8904/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic (III). (Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8905/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic (II). (Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8906/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic. (Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8907/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a obres de la dessaladora de Ciutadella. (Mesa de 20 de maig
de 2009).
Palma, a 20 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.
En el BOIB de 3 de març de 2009 es publicà una resolució
del conseller d'Habitatge i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, mitjançant la qual es convoquen subvencions per a la
conservació i la millora del patrimoni arquitectònic.
L'Ajuntament d'Alaior ha solAlicitat una subvenció per a les
obres de restauració, rehabilitació, consolidació o conservació
de la teulada de l'església de Sant Diego. Quina quantitat li ha
estat concedida? Quan es pensa abonar aquesta quantitat?
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Palma, a 15 de maig de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Quin era el pressupost assignat i quin ha estat el cost que
s'ha anar abonant?
En cas d'haver-hi despeses extraordinàries, quant pugen?
Palma, a 15 de maig de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
En el BOIB de 3 de març de 2009 es publicà una resolució
del conseller d'Habitatge i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, mitjançant la qual es convoquen subvencions per a la
conservació i la millora del patrimoni arquitectònic.
L'Ajuntament d'Alaior ha solAlicitat una subvenció per a la
conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la façana de
l'edifici de l'escola d'adults al carrer Coll des Palma d'Alaior.
Quina quantitat li ha estat concedida i en quin moment de la
tramitació es troba en aquests moments? En quin termini es farà
efectiu l'ingrés?
Palma, a 15 de maig de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 8983/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reunió amb el Consell de la Joventut. (Mesa de 20 de maig de
2009).
RGE núm. 8984/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni de carreteres. (Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8985/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres
i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a actuacions
davant la Physalia physalis. (Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8986/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma de
salut pública. (Mesa de 20 de maig de 2009).

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.

RGE núm. 8987/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a objectiu de la
signatura del conveni de colAlaboració amb Acciona. (Mesa de
20 de maig de 2009).

En el BOIB de 3 de març de 2009 es publicà una resolució
del conseller d'Habitatge i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, mitjançant la qual es convoquen subvencions per a la
conservació i la millora del patrimoni arquitectònic.
L'Ajuntament d'Alaior ha solAlicitat una subvenció per a les
obres de restauració, rehabilitació, consolidació i conservació
del campanar de l'església de Sant Diego. S'ha concedit la
subvenció? En cas afirmatiu, quina quantitat s'ha aprovat? Quan
preveu que es faci l'ingrés a l'Ajuntament d'Alaior?

RGE núm. 8988/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estabilitat
a les entitats socials sense ànim de lucre. (Mesa de 20 de maig
de 2009).

Palma, a 15 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 escrita.
Les obres de la dessaladora de Ciutadella s'iniciaren l'any
2006, i han transcorregut pràcticament tres anys sense que hagin
finalitzat. Ens pot indicar quan està prevista la finalització
d'aquesta obra?

RGE núm. 8989/09, de l'Hble. Sra. Diputada Sandra Morell
i Cuart, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió
de les ajudes per a campaments d'estiu i camps de treball.
(Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8990/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incendi d'un vagó de tren a l'estació Verge de Lluc. (Mesa de
20 de maig de 2009).
RGE núm. 8991/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
resultats dels equips d'elit de les Illes Balears a la present
temporada. (Mesa de 20 de maig de 2009).
RGE núm. 8992/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajuda de
500 euros per a l'adquisició de cotxes nous. (Mesa de 20 de
maig de 2009).
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RGE núm. 8993/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
deute pendent de pagar per part del Govern de les Illes Balears
als ajuntaments. (Mesa de 20 de maig de 2009).
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar el conseller de Salut i Consum en què consistirà
la reforma de salut pública anunciada per la conselleria?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 conseller d'Esports i Joventut de la
reunió mantinguda el passat dimecres, dia 13 de maig, amb el
Consell de la Joventut de les Illes Balears?
Palma, a 20 de maig de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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.
Quin és l'objectiu de la signatura del conveni de
colAlaboració amb Acciona, signat recentment per la Conselleria
d'Esports i Joventut?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears sobre la
signatura del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment?
Palma, a 20 de maig de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.

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.
De quina manera contribueix el Govern de les Illes Balears
a donar estabilitat a les entitats socials sense ànim de lucre?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.
Quines són les actuacions de la Conselleria d'Interior pel que
fa a la seguretat dels banyistes davant l'aparició d'algun
exemplar de la Physalia physalis, coneguda com "carabelAla
portuguesa"?
Palma, a 20 de maig de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pot explicar l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut la raó
per la qual s'han suprimit les ajudes per a la celebració dels
campaments d'estiu i camps de treball que possibilitaven la seva
celebració cada any?
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Palma, a 20 de maig de 2009.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart.
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Quins pagaments té pendents a dia d'avui el Govern de les
Illes Balears amb els diferents ajuntaments de la nostra
comunitat autònoma?
Palma, a 20 de maig de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al conseller de Mobilitat l'incendi
d'un vagó del tren que es va produir el passat dilluns 11 de maig
a l'estació Verge de Lluc?
Palma, a 20 de maig de 2009.
La diputada:
Margarita I. Cabrer i González.

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.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 8908/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
per fer front a l'aparició del grumer anomenat "caravelAla
portuguesa" a aigües de les Illes Balears, a contestar davant la
Comissió d'Ordenació Territorial (Mesa de 20 de maig de
2009).
RGE núm. 8909/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a import
de la despesa del transport d'aigua potable a Sant Climent que
assumirà el Govern, a contestar davant la Comissió
d'Ordenació Territorial (Mesa de 20 de maig de 2009).
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Quina valoració fa el conseller d'Esports i Joventut dels
resultats esportius obtinguts pels equips d'elit de les Illes
Balears a la present temporada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 oral davant la Comissió
d'Ordenació Territorial.

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.

Quines mesures ha adoptat o pensa adoptar la Conselleria de
Medi Ambient per tal de fer front a l'aparició del grumer
anomenat "caravelAla portuguesa" (Physalia physalia linnaeus)
a les costes de les Illes Balears?

Pensa el Govern de les Illes Balears afegir els 500 euros que
li toquen en virtut de les ajudes aprovades pel Govern central
per a l'adquisició de cotxes nous?
Palma, a 20 de maig de 2009.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

Palma, a 15 de maig de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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

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.

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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Quin import de la despesa ocasionada pel transport d'aigua
potable a Sant Climent (Maó) pensa assumir la Conselleria de
Medi Ambient?
Palma, a 15 de maig de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

pesar de l'establiment de la plaga a l'illa des de feia gairebé 15
anys. D'altra banda, a Formentera durant l'estiu de 2007 ja es
van observar les primeres captures documentades de la plaga
amb uns nivells elevats que indiquen una introducció poc
recent, no obstant això encara no apareixien danys de
defoliacions o bosses als pinars.
La proposta de resolució de 9 de gener de 2009 del conseller
de Medi Ambient declara establerta la plaga a Formentera amb
nivells menors als que ja tenia Eivissa fa 15 o 20 anys on s'ha
mantingut oficialment com a zona protegida amb un criteri
totalment contrari. La proposta estableix que les mesures
fitosanitàries que exigeixin l'ús de mitjans extraordinaris no
assumibles pels particulars podran ser executades per la
Conselleria de Medi Ambient.

A la Pregunta RGE núm. 9922/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a control de
plagues a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 62, de 21 de
novembre de 2008).
Quines plagues ha controlat la Conselleria d'Agricultura i
Pesca a Eivissa i Formentera? Amb quin pressupost? Quin és
l'estat actual i l'evolució de la plaga de la processionària a
Eivissa i Formentera?
Cap plaga a Eivissa i Formentera no ha estat controlada per
la Conselleria d'Agricultura, si entenem per control de plagues
la definició de la FAO (1995, supressió, contenció o eradicació).
La Llei de sanitat vegetal estableix a l'article 13 que és obligació
dels particulars mantenir els seus cultius, plantacions i collites,
així com les masses forestals i el medi natural en bon estat
fitosanitari per a la defensa de produccions pròpies i d'altri, així
com l'aplicació de mesures fitosanitàries obligatòries establertes
com a conseqüència de la declaració d'existència d'una plaga.
En el cas de les Illes: Ceratitis, Ordre de 10-10-2004.
Bactrocera, Resolució de 18-10-2006. Rhynchophorus,
Resolució de 13-12-2007. Insectes vectors de virus -Bemisia
tabaci, Trialeurodes vaporiarum, Frankliniella occidentalis,
Aphis gossypii, Aphis citricola i Myzus persicae- de 15-9-2005
i Taumetopoea, proposta de resolució de 9-1-2009 per a Eivissa
i Formentera.
La Llei 8/1999 va transferir als consells insulars
l'organització, la planificació i l'execució de totes les campanyes
fitosanitàries, a més de la direcció i l'execució de les d'àmbit
suprainsular regulades i finançades per les disposicions de la
conselleria; i per altra banda, també la vigilància de
l'acompliment de les campanyes fitosanitàries d'àmbit insular i
la vigilància dels camps i les collites i la detecció dels agents
nocius.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca ha aportat per a
actuacions de lluita contra el becut vermell, Tuta absoluta i
Ceratitis, i actuacions de foment de l'associacionisme agrari la
quantitat de 82.000 euros a través d'un conveni de colAlaboració
que és cofinançat al 50% pel MARM (en la part relativa a
plagues).
Encara que és competència de la Conselleria de Medi
Ambient, la situació i l'evolució de la processionària des del
coneixement que se'n té a la nostra conselleria es pot resumir
així:
El Reglament CE 690/2008, de 4 de juliol de 2008, va
acabar amb el reconeixement d'Eivissa com a zona protegida
(Z.P. oficialment implica que no s'hi ha observat la presència de
la plaga durant dos anys), per la processionària (Thaumetopoea
pytiocampa), un curiós anacronisme que s'havia mantingut a

Palma, 29 d'abril de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 42/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
habitatges de protecció oficial a Menorca. (BOPIB núm. 68, de
16 de gener de 2009).
Quins són els habitatges de protecció oficial que ha
construït el Govern a l'illa de Menorca durant l'any 2008, amb
indicació de la ubicació, el nombre d'habitatges i la inversió
realitzada?
Els edificis d'habitatges de protecció pública promoguts per
l'IBAVI l'any 2008 són els següents:
•

•

•

Acabats:
- 20 habitatges a Ciutadella amb un pressupost de 2.110.966
euros.
En construcció:
- 25 habitatges de Maó amb un pressupost d'1.659.762,62
euros.
- 26 habitatges a Es Mercadal amb un pressupost de
2.793.088,27 euros.
- 8 habitatges a Alaior amb un pressupost d'1.058.000 euros.
En licitació:
- 14 habitatge a Alaior amb un pressupost d'1.163.191,77
euros.
Palma, 5 de maig de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1140/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a projectes a
Formentera per al 2009 de la Conselleria de Turisme. (BOPIB
núm. 69, de 30 de gener de 2009).

BOPIB núm. 84 - 22 de maig de 2009
Quins projectes pensa finançar o ajudar a finançar i
executar o projectar la Conselleria de Turisme o les seves
empreses públiques, consorcis i fundacions a Formentera
durant el 2009?
Conselleria de Turisme:
1. El projecte presentat per l'ajuntament al Pla D. El
poliesportiu, amb un import de 5.355.149.73 euros i amb
una subvenció màxima de la conselleria via Pla D de
2.358.694,03 euros.
Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes
Balears:
El Sr. Jordi Cabrer, gerent de la Fundació, s'ha reunit amb
la consellera de Medi Ambient de Formentera per tractar els
temes següents:
1. Projecte "posidònia". Participació i/o colAlaboració de la
Fundació amb tallers mediambientals.
2. Exposició de la sal que té la Fundació a Son Real.
3. Projecte d'eliminació total de bosses de plàstic als comerços
de Formentera amb la colAlaboració de la Direcció General
de Canvi Climàtic.
4. Neteja de fons marí. La Fundació vol dur a terme una neteja
integral del fons marí de Formentera.
INESTUR:
1. Implantació del SITCED (Sistema integral de calidad
turística en destino).
2. Planejament i revisió de les rutes cicloturístiques.
3. Ajuda per a la creació d'un parc de nordic walking.
IBATUR:
1. En primer lloc, es té previst realitzar una campanya conjunta
de producte ui imatge als mercats internacionals.
2. També es realitzarà una campanya d'imatge per promocionar
Formentera, juntament amb Turespaña.
3. Es té previst un calendari de Workshops, concretament a
Salzburg, Munic, Milà, Londres, Madrid, València, Moscou,
Zúrich, Ginebra, Frankfurt, Düsseldorf, Glasgow, Edimburg
i Praga.
4. També la realització del projecte Roadshow Summer
Destinations a Ginebra, Lausanne, Basilea i Zúrich.
5. També es té prevista la realització d'esdeveniments
promocionals a mercats emissors europeus.
6. També es té previst, com sempre, reservar l'espai físic per a
Formentera als estands propis de FITUR, ITB, WTM, SITC
(Barcelona), Sevatur (Sant Sebastià), Expovacaciones
(Bilbao) i TV (Valladolid).
Palma, 29 d'abril de 2009.
El Conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 5858/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a nivell de
coneixement de català de les persones que ocupen llocs de
lliure designació als serveis centrals de l'Ib-salut. (BOPIB
núm. 76, de 20 de març de 2009).
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Quins nivells de coneixement de català tenen les diferents
persones que ocupen llocs de lliure designació en els serveis
centrals de l'Ib-salut?
Nom i llinatges

Lloc de feina

Règim

Nivell
de
català

Maria Paz Alcover
Bisquerra

Cap de grup

Estatutari

A

Maria Almagro Muñoz

Cap de grup

Estatutari

B

M. Victoria Alvarez Rabanal

Sotsdirectora
assistencial del
medicament

Alta direcció

No

Gabriel Barceló Nicolau

Cap de secció

Estatutari

C

Aina Maria Batle Estelrich

Secretària personal

Funcionari

C

Luis Carretero Alcántara

Director de gestió

Alta direcció

No

Fco Javier Clavero Gomila

Secretari general

Alt càrrec

B

Angel Cogolludo Pastor

Cap de secció

Estatutari

No

Teresa Cuenca Garrido

Cap de secció

Estatutari

B

Cecilio García Diéguez

Cap de servei de
règim jurídic
personal estatutari

Funcionari

DiE

Patricia Gómez Picard

Directora de cures i
atenció sociosanitària

Alta direcció

B

Pedro Jesús Jiménez
Ramírez

Sots director de
relacions laborals

Alta direcció

No

M. Lluc Lliteras Riutort

Cap de grup

Estatutari

C

Luis Fernando Manzanero
Organedo

Sotsdirector de
sistemes d'informació

Alta direcció

No

Funcionari

C

Catalina Mercadal Mercadal

Secretària personal

Mateu Mesquida Mas

Cap de servei

Estatutari

C

Margarita Mir Martínez

Cap de grup

Estatutari

C

Fco José Moranta Mulet

Sotsdirector de
pressuposts

Alta direcció

B

Fernando Nadal Roig

Cap de secció

Estatutari

B

Guillem Negre Rotger

Cap de secció

Estatutari

DiE

Francisca Oliver Juan

Secretària de gabinet

Funcionari

C

Manuel Palomino Chacón

Sotsdirector de
compres, obres i
serveis

Alta direcció

No

Susana F. Pérez Sánchez

Cap de servei

Estatutari

B

Francesc Planas Martorell

Sotsdirector de gestió
personal

Alt càrrec

B

Josep M. Pomar Reynés

Director general

Alt càrrec

C

M. Teresa Pou Navarro

Coordinadora de
salut i gènere

Alta direcció

C

Joan Pou Bordoy

Sotsdirector de
coordinació d'atenció
primària

Alta direcció

C

Bartomeu Puig Valls

Responsable de la
unitat d'avaluació i
qualitat

Alta direcció

B

Magdalena Ramis Cañellas

Cap de secció

Estatutari

B

M. Pilar Rodríguez García

Cap de servei

Estatutari

No

M. Rocío Ruiz García

Cap de secció

Estatutari

DiE
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Antonia Salvá Fiol

Sotsdirectora
assistencial del
gabinet tècnic

Alta direcció

C

Javier Vázquez Garranzo

Lletrat en cap

Funcionari

No

Maria Zaforteza Dezcallar

Cap del servei de
farmàcia

Funcionari

B

Quan preveu la Conselleria de Salut que els terrenys en el
quals s'ha de construir el nou Hospital d'Eivissa li seran
cedits?
Un cop acabat el procediment administratiu i de tramitació,
que esperam que es resolgui en un breu període de temps.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 6881/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a nou centre
de salut de Maria de la Salut. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril
de 2009).
En quina situació es troba el nou centre de salut de Maria
de la Salut?
Durant els passats mesos s'ha procedit a la modificació del
projecte de la nova Unitat Bàsica de Maria de la Salut. Aquesta
modificació ha estat necessària per adaptar el projecte al Pla
funcional i per solucionar problemes d'accessibilitat existents al
projecte previ. S'ha realitzat pel Servei de Salut amb
l'arquitectes redactor del projecte.
També s'ha realitzat l'adaptació al codi tècnic per a
l'edificació.
Una vegada realitzades aquestes modificacions necessàries,
el projecte està llest per al procediment de licitació per concurs,
que es preveu convocar en els pròxims mesos.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 6884/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a inici del
nou Hospital d'Eivissa. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de
2009).
Quan preveu la Conselleria de Salut l'inici del nou Hospital
d'Eivissa?
Es preveu adjudicar les obres a la tardor de 2009.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 6885/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a nou centre
de salut de Vila a Eivissa. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de
2009).
Quan preveu la Conselleria de Salut que Vila a Eivissa
tengui el nou centre de salut?
El centre de salut de Vila ja està en funcionament.

Ordre de Publicació
F)

Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Pregunta RGE núm. 6882/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a titulars dels
terrenys on s'ha de construir el nou Hospital d'Eivissa. (BOPIB
núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
Quins són en aquests moments els titulars del terreny en el
qual s'ha de construir el nou Hospital d'Eivissa?
El titular del terreny en virtut del conveni signat amb els
propietaris és l'Ajuntament d'Eivissa.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 6883/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a previsió en
la cessió dels terrenys del nou Hospital d'Eivissa. (BOPIB
núm. 79, de 17 d'abril de 2009).

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 6886/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a terrenys del
nou centre de salut de Vila a Eivissa. (BOPIB núm. 79, de 17
d'abril de 2009).
Disposa la Conselleria de Salut dels terrenys en els quals
s'ha de construir el nou centre de salut de Vila a Eivissa?
Actualment el centre de salut de Vila ja està en
funcionament.
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Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
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N)
A la Pregunta RGE núm. 6899/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a previsió de
cost dels cursos de català programats. (BOPIB núm. 79, de 17
d'abril de 2009).

K)
A la Pregunta RGE núm. 6887/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a centre
sociosanitari a l'Hospital Montetoro. (BOPIB núm. 79, de 17
d'abril de 2009).
Quan es posarà en marca el centre sociosanitari previst i
solAlicitat a l'Hospital Montetoro?
En aquests moments es treballa en un pla d'usos de
l'Hospital Montetoro. A dia d'avui, totes les necessitats
sociosanitàries estan cobertes.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina previsió de cost tenen els cursos de català
programats per la Conselleria de Salut per al personal sanitari
davant l'aprovació del decret d'imposició del català?
La despesa destinada a la impartició de cursos de llengua
catalana és la recollida en el capítol de formació establert en els
contractes de gestió de cada gerència, tenint en compte que és
una activitat formativa més. La quantia dels cursos específics
destinats a la preparació per al procés selectiu per a aquells
treballadors que no disposin del requisit de català serà assumida
per cada gerència i l'import global s'obté del parcial per
gerències que varia en funció del nombre de treballadors
participants en l'esmentada activitat formativa.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 6888/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a intencions
respecte de l'Hospital Montetoro. (BOPIB núm. 79, de 17
d'abril de 2009).
Quines intencions té la Conselleria de Salut per a l'Hospital
Montetoro a Menorca?
Com s'ha contestat a la Pregunta RGE núm. 6887/09, en
aquests moments es treballa en un pla d'usos de l'Hospital
Montetoro de forma conjunta amb l'Ajuntament de Maó i amb
el consell insular; s'han efectuat també contracte amb la
tresoreria de la SS.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)
A la Pregunta RGE núm. 6900/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a programa
de cursos de català programats per la Conselleria de Salut.
(BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
Quin programa de cursos i mitjançant quines entitats té
programat la Conselleria de Salut per al personal sanitari?
La programació de cursos de llengua catalana estan recollits
com una activitat formativa més. A principi d'any, cada gerència
a través de les unitats de formació estableix una programació
d'activitats en funció de les necessitats del personal.
Actualment s'imparteixen cursos de català en els centres
dependents dels Servei de Salut les entitats següents: EBAP,
COFUC, Direcció General de Política Lingüística i Paraula,
Centre de Serveis Lingüístics.

Ordre de Publicació

Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

M)
A la Pregunta RGE núm. 6898/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a cost dels
cursos de català oferts a personal sanitari. (BOPIB núm. 79,
de 17 d'abril de 2009).

Ordre de Publicació
P)

Quin cost han tengut fins ara els cursos de català oferts al
personal sanitari?
Fins avui no s'ha satisfet cap quantitat en concepte dels
cursos de català específics destinats a la preparació de la prova
prèvia inclosa en els diferents processos selectius.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Pregunta RGE núm. 6901/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a exigència
de l'acreditació del català als alts càrrecs de la Conselleria de
Salut. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de 2009).
Pensa el conseller de Salut exigir l'acreditació del català
als alts càrrecs de la Conselleria de Salut? En cas afirmatiu,
quin nivell? I en quin termini?
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El règim dels alts càrrecs del Govern de les Illes Balears està
regulat per normes amb rang de llei (Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears). El conseller de Salut i Consum no té competència
per modificar les lleis del Parlament.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 6910/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat d'altes capacitats, I. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril del
2009).
Quines són les actuacions fetes per la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de deixar enllestit el projecte
d'atenció educativa per a l'alumnat d'altes capacitats
intelAlectuals?
Consideracions jurídiques
1. Llei Orgànica d'Educació 2/2006, de 3 de maig (BOE núm.
106 de 4 de maig del 2006).
2. Pel que fa a nova normativa publicada aquest curs escolar
2007-2008, hem de dir que l'article 13, atenció a la
diversitat, del Decret 67/2008, de 6 de juny del 2008, pel
qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de
l'educació infantil, l'educació primària i l'educació
secundària obligatòria a les Illes Balears, estableix la
definició de l'alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu, la qual inclou en el seu apartat c l'alumnat amb
altes capacitats intelAlectuals.
Diagnòstic
Habitualment la detecció de l'alumnat amb altes capacitats
es duta a terme pels EOEP (Equips d'Orientació i Educació
Psicopedagògica) o orientadors de centres de primària, prèvia
demana del tutor/tutora.
Una vegada es confirma el diagnòstic l'orientador o els
professionals del 'equip de suport orientaran als mestres que
formen l'equip educatiu sobre les estratègies d'ensenyança
aprenentatge a tenir en compte a l'aula i sobre les mesures
d'enriquiment curricular que s'han de dur a terme. També,
segons la normativa, hi ha la possibilitat de flexibilitzar la seva
escolarització.
Formació permanent
Quant a la formació el Servei de Formació del Professorat,
a través dels diferents CEP, organitza cursos de formació
relacionats amb l'atenció educativa de l'alumnat amb altes
capacitats, també existeix la formació a centres amb aquesta
temàtica, així com els grups de treball on diferents mestres
s'organitzen per formar-se i elaborar material per atendre
l'alumnat amb aquestes necessitats. D'aquesta manera aquest
curs escolar 2008-2009 hi ha programada la següent formació:
• Un curs sobre necessitats específiques de suport educatiu
associades a altes capacitats al CEP d'Eivissa i Formentera.
• Un curs sobre necessitats específiques de suport educatiu
associades a altes capacitats al CEP de Menorca.

•

Dos cursos al CEP de Palma relacionats amb necessitats
específiques de suport educatiu associades a altes capacitats,
així com l'avaluació i la intervenció en la dimensió
creativitat d'aquest alumnat.

Projecte de desenvolupament de les altes capacitats
intelAlectuals
La Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat
de la Conselleria d'Educació i Cultura, juntament amb el
Departament de Psicologia de la UIB, ha posat en marxa la
primera fase d'un projecte de desenvolupament de les altes
capacitats. Aquesta iniciativa, que s'enquadra en el marc de
l'atenció a la diversitat, es desenvoluparà de manera
experimental i consistirà en l'elaboració d'un estudi-projecte
sobre el desenvolupament de les altes capacitats intelAlectuals en
els alumnes de primària d'onze centres de l'illa de Mallorca.
Actualment està en fase de desenvolupament, fins ara s'ha
confeccionat un qüestionari de detecció d'alumnes amb altes
capacitats dirigit a pares i professors.
Per poder dur a terme l'aplicació progressiva de l'instrument
durant el mes de setembre del 2007 es va realitzar un curs de
formació per als tutors i orientadors dels centres seleccionats
amb l'objectiu de potenciar la seva formació sobre detecció i la
intervenció educativa dins l'aula dels alumnes amb altes
capacitats.
Després es va passar a l'aplicació d'aquest qüestionari,
juntament amb proves psicopedagògiques, a tota la població
escolar de primer de primària en els onze centres que participen
en l'estudi i anàlisi de resultats.
Actualment s'ha fet una selecció d'alumnes amb els quals es
farà una avaluació psicomètrica de la capacitat intelAlectual i de
la creativitat.
La finalitat de tot el procés és comprovar la validesa o no
dels qüestionaris per a pares i professors com a instruments de
detecció d'altes capacitats.
Conveni entre la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern de les Illes Balears i l'Associació Balear de
Superdotació i Altes Capacitats (ABSAC)
El conveni vigent entre l'ABSAC i la Conselleria d'Educació
i Cultura té la finalitat de continuar amb la colAlaboració mútua
per tal d'impulsar una formació específica per poder atendre de
forma adequada l'alumnat amb superdotació o altes capacitats,
així com el desenvolupament d'activitats extraescolars que
contribueixin a l'enriquiment cognitiu i cultural d'aquest
alumnat.
Per altra banda, ABSAC també ha editat el DVD Atenció
educativa als alumnes amb altes capacitats, amb l'ajuda de la
Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat.
Aquest material està adreçat principalment al professorat i als
equips d'orientació i pretén fer una aproximació a les
característiques d'aquest tipus d'alumnat i a la intervenció que
requereixen. Està penjat a la pàgina web www.caib.es.
Centre d'aprenentatge cientificomatemàtic
S'ha iniciat en aquest curs un projecte molt important i
innovador en el context estatal, es tracta de la posada en
funcionament d'un Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic.
La posada en marxa d'aquest centre permetrà dur a terme
mesures d'enriquiment curricular pel que fa a la millora de les
capacitats cientificomatemàtiques i de la motivació de l'alumnat
cap a aquestes àrees. Amb seu a Palma i dotat amb dos
professors que s'encarregaran de la realització d'activitats per
motivar els alumnes en aquest camp, de l'assessorament i
formació del professorat interessat en millorar la metodologia
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en aquestes àrees i de la divulgació de programes, concursos o
premis que puguin contribuir a la motivació i interès de
l'alumnat per aquests temes.
Perspectives de futur
1. Actualment s'està fent feina per a desenvolupar la normativa
adient per regular les qüestions relacionades amb l'alumnat
amb necessitat específica de suport educatiu que introdueix
la LOE, on estan inclosos els alumnes amb altes capacitats.
2. Una vegada acabat el procés de validació de l'instrument de
detecció d'alumnes amb alts capacitats, actualment en
procés, la següent fase seria generalitzar l'instrument a tos
els centres educatius per tal de detectar l'alumnat amb altes
capacitats. I, finalment, dins del projecte esmentat es
treballaria amb la intervenció en aquests alumnes.
Palma, 4 de maig del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Des de la Conselleria d'Educació i Cultura s'ha elaborat el
Pla quadriennal de formació 2004-2009, publicat al BOIB 118,
de dia 23 d'agost del 2008. Aquest pla reconeix les necessitats
de formació esmentades pels diferents colAlectius implicats en
el sistema educatiu i marca les línies de formació per als propers
quatre anys. El punt 3.3.9.4 de l'esmentat pla fa referència a les
necessitats formatives per a colAlectius específics o serveis
educatius, i concretament hi ha el següent punt: "Avaluació,
detecció i tractament educatiu de l'alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals".
Per altra banda, anualment des del Servei d'Atenció a la
Diversitat, cada any en funció de les necessitats de formació
detectades, es proposen una sèrie de temàtiques relacionades
amb les necessitats específiques de suport educatiu, l'atenció a
la diversitat, al Servei de Formació del Professorat perquè
planifiqui la formació en forma de cursos per a l'any següent. És
intenció del Servei d'Atenció a la Diversitat proposar al Servei
de Formació del Professorat formació relacionada amb les altes
capacitats per al curs 2009-2010.
Palma, 7 de maig del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 6911/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat d'altes capacitats, II. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de
2009).
Quines actuacions s'han dut a terme per part de la
Conselleria d'Educació i Cultura en relació amb el Protocol
d'intervenció en la identificació i la intervenció
psicopedagògica de l'alumnat d'altres capacitats intelAlectuals?
En relació amb l'esmentat protocol, en aquests moments es
preveu aquest punt dins la negociació en forma d'esborrany de
conveni de colAlaboració entre la Conselleria d'Educació i
Cultura i la Universitat de les Illes Balears.
Palma, 7 de maig de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 6912/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat d'altes capacitats, III. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril
del 2009).
Quines mesures s'han pres per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura per ampliar dins el Pla de formació del
professorat, així com dels equips d'Assessorament i Orientació
Pedagògica, una formació específica per conèixer i atendre els
alumnes amb altes capacitats intelAlectuals dins la formació
inicial i contínua dels professionals de l'educació de les nostres
illes?
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Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 6913/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat d'altes capacitats, IV. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril
del 2009).
Quan té previst la Conselleria d'Educació i Cultura posar
en marxa un servei d'orientació per a les famílies i professorat
que atenen als alumnes amb altes capacitats intelAlectuals?
En aquests moments ja existeixen serveis d'orientació i
assessorament per a les famílies i professorat que atenen a
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, entre
d'elles, les associades a altes capacitats. Són els Equips
d'Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) que
assisteixen periòdicament a tots els centres educatius, o els
orientadors a centres, tant de l'etapa de primària com de
secundària. També des del Servei d'Atenció a la Diversitat, de
la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat, és
habitual assessorar a famílies amb alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu.
Palma, 7 de maig del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 6914/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat d'altes capacitats, V. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril del
2009).
Quines dotacions té actualment la Conselleria d'Educació
i Cultura, i a quins centres educatius de les nostres illes, per
tal d'aplicar programes d'enriquiment curricular?
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Durant el curs 2008-2009 estan treballant en centres públics
de primària 283 mestres d'educació especial o de pedagogia
terapèutica, 160 mestres d'audició i llenguatge i 223 mestres
d'atenció a la diversitat.
Per altra banda hi ha 130.5 mestres d'educació especial o de
pedagogia terapèutica, 31 mestres d'audició i llenguatge i 132
mestres d'atenció a la diversitat que formen part dels
departaments d'orientació en els instituts d'educació secundària.
En els centres concertats a les etapes de primària i
secundària actualment hi ha 147.5 mestres d'educació especial
o de pedagogia terapèutica, 38 mestres d'audició i llenguatge i
59 mestres d'atenció a la diversitat formant part dels equips de
suport.
Tots aquests professionals formen part dels equips de suport
a l'etapa de primària i dels departaments d'orientació a l'etapa de
secundària. Una de les principals funcions que han de complir
és la de colAlaborar juntament amb els mestres i professors per
atendre els alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu, entre elles les associades a les altes capacitats. Entre
d'altres mesures a adoptar amb aquest tipus d'alumnat està la
d'enriquiment curricular, que normalment és proposada per
l'orientador que ha fet l'avaluació psicopedagògica de l'alumne.

Totes les mesures que du a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura van encaminades a la millora de l'èxit escolar dels
nostres joves. Les actuacions d'atenció a la diversitat; les
iniciatives de compensació educativa i els projectes de
rendiment educatiu, com els plans PROA i PRA, projectes
específics com el de suport a la millora de la lectoescriptura a
Educació Primària, la posada en marxa dels programes de
qualificació professional inicial, la diversificació dels diferents
CFGM, la formació del professorat, etcètera, són iniciatives que
contribueixen a la millora de l'èxit escolar i a la reducció de
l'abandonament primerenc. Totes les actuacions van
encaminades en darrer lloc a la millora de l'èxit escolar i a la
reducció de l'abandonament escolar prematur.
Per tal de lluitar contra l'abandonament dels estudis, la
Conselleria d'Educació i Cultura d'una forma palAliativa aplicarà
tots aquells programes que ja s'estan desplegant: el programa
PISE, el programa ISLA, els programes de garantia social o
d'iniciació professional, així com seguir amb les escoles-taller,
entre d'altres.
I, de forma preventiva, la conselleria aplicarà totes les
actuacions que iniciï per millor l'èxit escolar, tal com plans
d'acollida, plans d'atenció a la diversitat, plans de reforç de les
competències bàsiques, entre d'altres mesures.

Palma, 7 de maig del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Palma, 7 de maig de 2009.
La Consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

V)
A la pregunta RGE núm. 6915/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
alumnat d'altes capacitats, VI. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril
del 2009).
Quines dotacions té previst augmentar la Conselleria
d'Educació i Cultura, i a quins centres educatius de les nostres
illes, per tal d'aplicar programes d'enriquiment curricular?
Les dotacions de mestres de suport es determina en funció
d'una varietat de criteris, com del nombre de grups de cada
centre, de les ràtios d'alumnat per grup i altres característiques
específiques dels centres o alumnat. La dotació pel curs 20092010 (la dotació definitiva encara no està tancada) no serà
específica per a un tipus d'alumnat, si no per a l'atenció a la
diversitat.
Palma, 7 de maig del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 6916/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinás i Warthmann, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar. (BOPIB núm. 79 de
17 d'abril de 2009).
Quines mesures noves ha implantat la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de prevenir l'abandonament?

Y)
A la pregunta RGE núm. 6917/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinás i Warthmann, relativa a
formació del personal sanitari. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril
de 2009).
Quins programes té previst la Conselleria de Salut i
Consum, dins la formació continuada del personal sanitari,
amb contingut interdisciplinar, que permeti una millor
prevenció i tractament de la violència de gènere?
La publicació del Ministeri de Sanitat i Consum del Protocol
comú per a l'actuació sanitària davant la violència de gènere,
estableix les pautes d'actuació pel Sistema Nacional de Salut
dels i les professionals de la salut, tant per la detecció precoç
com per la valoració i actuació davant els casos detectats i el seu
seguiment.
El protocol fa especial menció a la dificultat d'identificar les
situacions de maltractament quan no existeixen lesions físiques
i preveu que tan sols es podrà fer un diagnòstic encertat si el
personal dels serveis sanitaris és capaç d'aprofundir, mitjançant
una relació terapèutica, en aquells elements psicosocials i de
gènere que tenen a veure amb la forma i l'estil de vida de qui la
pateix, amb els seus problemes i la seva situació familiar.
En aquest sentit, la Conselleria de Salut ha elaborat una Guia
per a l'atenció sanitària davant la violència de gènere a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que integra les
directrius del protocol comú i que pretén:
• Facilitar la comprensió del fenomen per als professionals
sanitaris.
• Augmentar la detecció de casos pel sistema sanitari.
• Adequar l'actuació professional en el moment en què es
troben les dones que pateixen la violència de gènere.
• Millorar la coordinació entre els professionals implicats.
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Considerem ambdós documents una eina fonamental en base
a la qual es planifica la formació continuada dels equips
multidisciplinars que treballen a la sanitat pública de les
Illes Balears, sobretot a les àrees d'Atenció Primària,
Urgències, Obstetrícia i Ginecologia i Salut Mental.

El passat mes d'abril es va enviar la Guia a un grup extens
de revisors, entre els que figuren els responsables de les àrees
d'igualtat i/o de la dona dels partits polítics. També li varen fer
arribar al Grup Popular i estam a l'espera de rebre les seves
aportacions.
Palma, 7 de maig de 2009.
El Conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 6918/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
llicenciatura i diplomatura sociosanitàries. (BOPIB núm. 79,
de 17 d'abril de 2009).
Quines actuacions té previstes la Conselleria de Salut i
Consum per introduir l'estudi i la sensibilització de la
prevenció i el tractament de la violència de gènere en la
llicenciatura i la diplomatura sociosanitàries?
La Conselleria de Salut i Consum no té competències en
aquest àmbit. És la Universitat de les Illes Balears qui ordena
els seus estudis.
Palma, 7 de maig de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta RGE núm. 6919/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinás i Warthmann, relativa a
llicenciatura i diplomatura sociosanitàries, II. (BOPIB núm. 79
de 17 d'abril de 2009).
Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Educació i
Cultura per introduir l'estudi i la sensibilització de la
prevenció i el tractament de la violència de gènere en la
llicenciatura i diplomatura sociosanitàries?
Entenem que es vol referir als estudis de grau i màster
oficial de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que, d'acord
amb la nova ordenació dels ensenyaments universitaris,
substituiran les diplomatures i llicenciatures actuals.
La Conselleria d'Educació i Cultura ha de respectar
l'autonomia universitària, establerta a la Llei orgànica
d'universitats. Així, és la pròpia Universitat de les Illes Balears
qui dissenya i elabora els seus ensenyaments d'acord amb les
directrius del Reial Decret 1393/2007.
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Això no obstant, des de la Universitat de les Illes Balears
(UIB) ens ha informat que:
1. A totes les noves titulacions de la UIB, en relació amb els
objectius generals de la titulació, es fa referència als drets
humans, entre els quals els temes d'igualtat i de la violència
de gènere hi són presents.
2. A les titulacions d'Educació Infantil, Educació Primària,
pedagogia, educació social, treball social, psicologia i
d'altres, hi ha assignatures obligatòries i/o optatives sobre la
igualtat entre dones i homes i la prevenció de la violència de
gènere.
3. Concretament, en el nou grau de Psicologia s'impartiran les
assignatures: "Igualtat d'oportunitats i gènere en Psicologia"
com a obligatòria; "Història de la desigualtat" i "Violència
de gènere" com a optatives. En el grau d'educació social
s'impartiran les assignatures obligatòries "Educació per la
igualtat de gènere" i "Violència de gènere i intervenció
socioeducativa". En el grau de pedagogia, s'oferirà
l'assignatura optativa de "Educació per la igualtat de
gènere". En el grau de treball social s'impartiran les
assignatures optatives "Igualtat de gènere", "Projectes de
prevenció de la violència de gènere", "Tractament jurídic del
a violència de gènere". En el grau de dret, s'oferirà
l'assignatura optativa de "Polítiques d'igualtat i prevenció de
la violència de gènere: aspectes jurídics".
4. D'altra banda, en el màster universitari oficial de ciències
socials aplicades a l'atenció sociosanitària, s'imparteix
l'assignatura "Violència contra les dones: anàlisi, prevenció
i intervenció".
5. Així mateix, tot l'alumnat actual de la Universitat de les Illes
Balears pot cursar l'assignatura "La violència de gènere des
d'una perspectiva multidisciplinària", inclosa a l'oferta de
lliure configuració de la Universitat i per tant, accessible des
de qualsevol diplomatura, enginyeria o llicenciatura vigent
actualment.
Palma, 28 d'abril de 2009.
La Consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 6921/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
distribució equitativa d'alumnat nouvingut. (BOPIB núm. 79,
de 17 d'abril de 2009).
Quines mesures s'han previst per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal de millorar l'acollida i la
distribució equitativa de l'alumnat nouvingut als centres
educatius de les Illes Balears?
El passat 19 de març, el Sr. Pastor ja va formular en termes
similars ma mateixa pregunta que passem a respondre: La
comunitat autònoma de les Illes Balears ocupa el primer lloc
percentual d'alumnat estranger dins els nivells educatius no
universitaris.
En aquests moments d'un total de 147.653 alumnes de 3 a 18
anys, 23.8920 són de nacionalitat estrangera, la qual cosa
significa que el 16,13% són alumnes estrangers, procedents de
123 nacionalitats. Aquest percentatge respon a una evolució
constant al llarg dels cinc darrers cursos escolars:
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Curs

% d'alumnat estranger

2004-2005

11,41

2005-2006

12,82

2006-2007

13,82

2007-2008

14,75

2008-2009

16,13 (encara sense tancar)

Una gran part d'aquest alumnat estranger prové directament
dels seus països d'origen, i s'incorpora al nostre sistema educatiu
amb posterioritat al primer cicle de primària, i, per tant, una
vegada assolit per l'alumnat el procés de lectoestriptura, per la
qual cosa s'anomena alumnat d'incorporació tardana; en altres
casos, aquest alumnat s'incorpora al sistema educatiu dins
l'educació infantil i, per tant, la seva integració escolar resulta
més fàcil; i, per últim, tenim l'alumnat que s'incorpora a l'etapa
d'ESO que, en general, necessita un major grau de suport per
integrar-se als centres educatius de les Illes.
Al conjunt de les comunitats autònomes de l'Estat espanyol
i també a les Illes Balears hi ha una descompensació evident
entre la triple xarxa de centres educatius: públic, concertat i
privat pel que fa a la presència de l'alumnat estranger.
Evidentment, a un menor percentatge d'alumnat estranger als
centres educatius, més fàcil resulta la seva integració, per la
qual cosa la Conselleria d'Educació du endavant tota una sèrie
d'estratègies de distribució d'aquest alumnat que anomenem de
NESE (necessitat especial de suport educatiu) per afavorir la
distribució, més o manco equilibrada entre els centres educatius
de les Illes sostinguts amb fons públics.
A) Normatives:
Aquestes són: Decret 27/2008, que regula el procés
d'admissió i matriculació d'alumnes als centres educatius de les
Illes Balears sostinguts amb fons públics; i Ordre de 9 de març
de 2009 (BOIB 17-3-2009), que regula el procés
d'escolarització per als curs 2009-2010.
Dins aquesta normativa figura el compromís de redistribuir
l'alumnat estranger dins la xarxa de centres sostinguts amb fons
públics.
Tant el decret com l'ordre especifiquen la reserva per cada
grup classe de 3 places per alumnat de NESE (2 alumnat de
n.e.e. i una per NESE, que també pot optar a les places anteriors
en cas de no haver-hi alumnat diagnosticar com a n.e.e.).
Especialment dins el procés d'adscripció que regula l'ordre,
les comissions d'escolarització tenen encomanada la tasca de
contribuir a aquest mecanisme de distribució.
Com indiquen el decret i l'ordre d'escolarització, fer tot el
possible per no enviar alumnat estranger a aquells centres
educatius de les Illes que suposen el 30% d'alumnat de NESE.
Això no sempre és possible ja que es donen situacions que
recomanen que es matriculin alumnes estrangers a aquests
centres com: el fet de tenir-hi germans, problemes de
desplaçament de les famílies o tenir unes ràtios d'alumnat per
grup significativament baixes en un context general de certa
saturació. En tot cas, les oficines d'escolarització tenen
instruccions de realitzar un informe justificatiu d'aquests casos.
Si s'agafen els 15 primers centres amb major percentatge
d'alumnat estranger de les Illes, només 4 han rebut alumnat
estranger des de dia 1 de novembre de 2008 i fins avui; si
d'aquest seleccionen els 8 primers només, dos han rebut alumnat
estranger; i si la selecció és dels 4 primers, no han rebut cap
alumne estranger.

B) Redistributives a través de les oficines d'escolarització:
Dins el procés d'admissió d'alumnes són bàsicament les
famílies qui trien de manera voluntària els centres que volen per
als seus fills, com a dret constitucional, i el marge d'actuació des
de l'administració educativa és reduït.
Dins el procés extraordinari d'escolarització que va de l'1 de
novembre de 2008 fins al febrer de 2009, la xarxa d'oficines
d'escolarització tenen encomanades una sèrie de tasques pel que
fa a l'adscripció de l'alumnat estranger que arriba a les Illes
Balears: una mitjana de 120 a 140 alumnes per setmana, la
pràctica totalitat de nacionalitat estrangera.
1. Als centres amb un major percentatge d'alumnat NESE,
l'administració educativa els dota de professorat i de
recursos complementaris per ajudar-los en la seva tasca. Si
la ràtio de professorat per grup habitual és d'1,55; als centres
que superen el 30% d'alumnat nouvingut, aquesta dotació es
troba entre 1,8 i 2 professors/grup.
2. La redistribució entre els centres de titularitat pública i
concertada es treballa d'una manera decidida dins les
dificultats que ens trobem dia a dia.
Dels 1.287 alumnes sense centre d'origen i per tant
procedents de l'exterior de les Illes (majoritàriament estrangers),
s'han adscrit a centres públics el 70% i a centres concertats el
30%.
C) De regulació general del sistema a través de la Direcció
General de Planificació i Centres, amb l'ajut de la resta de
direccions generals:
• A partir del present curs, la Conselleria d'Educació ha
decidit incrementar en 17 la dotació de professorat de suport
als centres concertats perquè aquests es trobin en igualtat de
condicions que els públics en el moment de rebre alumnat de
NESE i, per tant, amb recursos per atendre la diversitat.
• A través de la mesa de la concertada també s'insisteix en la
necessitat del compliment de la llei, pel que fa a les taxes
voluntàries i al compromís social d'oferir una educació
gratuïta i en igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.
Palma, 23 d'abril de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 6922/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinás i Warthmann, relativa a plans
de conciliació. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril de 2009).
Quines actuacions té previstes la Conselleria de Treball i
Formació per tal de facilitar a les empreses privades ajudes i
assistència perquè desenvolupin plans de conciliació per a les
persones que hi treballen?
La Conselleria de Treball i Formació ha incorporat com a
part essencial dels plans d'igualtat, la conciliació de la vida
laboral personal i familiar, i en aquest sentit, ja la convocatòria
de l'any 2008, incloïa la referència específica a la conciliació.
Per a la convocatòria de l'any 2009 hi ha com a requisit
necessari que els plans d'igualtat tenguin un apartat específic de
mesures de conciliació.
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Per altra banda està prevista una convocatòria d'ajuts a les
empreses que contractin a persones, preferentment dones, per
substituir a les persones que tenen reducció de jornada, o
excedència per cura de menors o persones dependents.
El SOIB desenvolupa el Pla Concilia per a les escoletes
d'estiu que facilita als pares i les mares treballadores la cura dels
seus fills i filles, durant la jornada laboral i el temps on els
menors no tenen escola. La convocatòria 2008-2009, ha suposat
un total de 599 contractes a la caib (300 a Mallorca, 146 a
Eivissa, 143 a Menorca i 10 a Formentera). La convocatòria
2010-2011, amb una dotació econòmica d'1.998.000 euros, es
troba emmarcada a la convocatòria genèrica del SOIBCorporacions Locals i també està fomentada en les directrius
del Consell d'Europa, de 12 de juliol de 2005, la base 6.3 del
Pacte per la Competitivitat, de 24 de novembre de 2007 i la Llei
12/2006.
Com a novetat per a l'any 2009, està prevista una
convocatòria adreçada a les organitzacions sectorials
empresarials i organitzacions sindicals, perquè duguin a terme
projectes innovadors per a la conciliació de la vida laboral i
familiar dels treballadors i treballadores dins l'àmbit de
l'empresa, dirigits a les empreses del sector o als comitès
d'empresa. Els beneficiaris directes de les accions hauran de ser
persones treballadores.
Palma, 6 de maig de 2009.
La Consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 6923/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinás i Warthmann, relativa a Mesa
de diàleg social. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril de 2009).
Quines actuacions ha desenvolupat la Conselleria de
Treball i Formació per tal d'incentivar que a les negociacions
colAlectives s'estableixin mesures d'acció positives que
afavoreixin l'accés als treballs de les dones, l'eliminació de
situacions de discriminació de les dones en les seves
condicions laborals, així com mesures de conciliació per a les
persones treballadores, dins el marc de la Mesa de diàleg
social?
En el control de legalitat de la negociació colAlectiva que
correspon a l'autoritat laboral, la Conselleria de Treball i
Formació, ha introduït l'actuació de la Inspecció de Treball i
Formació, la qual emet informe en relació a l'adequació dels
convenis colAlectius, tant de sector com d'empresa, a la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
La finalitat d'aquest informe és determinar que el contingut
del conveni no conculca ni contradiu la Llei orgànica 3/2007, ni
les altres normes vinculades i, particularment l'adequació a la
mateixa d'aspectes del conveni com són: el llenguatge, l'accés
a l'ocupació, ascensos i promoció professional i modalitats de
contractació; jornada de treball, descansos i permisos; estructura
salarial; roba de treball; formació; règim disciplinari; salut
laboral; mesures d'igualtat i setge sexual i per raó de sexe.
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Les recomanacions i suggeriments es traslladen a les
comissions negociadores per al seu coneixement i aplicació en
futures negociacions.
Respecte la Mesa de diàleg social, és un òrgan de
participació institucional entre les competències del qual no
figura el contingut de la negociació colAlectiva.
D'altra banda, la Conselleria de Treball i Formació,
conjuntament amb les organitzacions empresarials CAEB i
PIMEB i les sindicals UGT i CCOO, han desenvolupat la
campanya "A les empreses igualtat és eficiència", que té per
finalitat incorporar la igualtat a les empreses.
Durant l'any 2008 es varen mantenir reunions amb els
responsables patronals i sindicals de la negociació del conveni
colAlectiu d'hoteleria, en les quals, manifesten el respecte total
a l'autonomia de les parts es va posar de manifest la importància
d'incorporar mesures d'igualtat i conciliació en el conveni
colAlectiu. També està previst mantenir reunions amb la patronal
i sindicats que durant l'any 2009 negociïn el conveni colAlectiu
de comerç
Palma, 30 d'abril de 2009.
La Consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 6925/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a plans
d'igualtat a les empreses privades. (BOPIB núm. 79 de 17
d'abril del 2009).
Quines previsions té la Conselleria de Treball i Formació
per incentivar la implantació de plans d'igualtat a les empreses
privades de les nostres illes durant l'any 2009?
Durant l'any 2009 la Conselleria de Treball i Formació
traurà una convocatòria d'ajuts a les empreses per fer i implantar
plans d'igualtat i conciliació. L'ajut serà per a la diagnosi,
l'elaboració del pla, el calendari per a la implantació de les
mesures i la implantació durant l'any 2009 de tres mesures
d'igualtat, d'entre aquelles considerades prioritàries.
També es realitzarà una convocatòria per a les
organitzacions socials i econòmiques per desenvolupar accions
colAlectives que afavoreixin la implantació de plans d'igualtat i
conciliació en les empreses.
Per altra banda, es contractarà a dues persones expertes en
plans d'igualtat i conciliació amb la finalitat de donar suport i
assessorament a les empreses i per a la constitució i
desenvolupament del Registre de plans d'igualtat i conciliació
de les empreses de les Illes Balears.
Durant l'any 2009 es desenvoluparan cursos formatius en
plans d'igualtat i conciliació adreçats tant a l'empresariat com a
delegats i delegades sindicals.
Finalment i com a continuació de la campanya A les
empreses igualtat és eficiència desenvolupada per la
Conselleria de Treball i Formació conjuntament amb la CAEB,
PIMEB, UGT i CCOO es publicarà i divulgarà un breu manual
sobre plans d'igualtat que dóna resposta a les quaranta preguntes
més freqüents que es poden fer sobre plans d'igualtat tant per
part de l'empresariat com pels delegats i les delegades sindicals.
Palma, 30 d'abril del 2009.
La consellera de Treball i Formació:
Joana Maria Barceló i Martí.

2734

BOPIB núm. 84 - 22 de maig de 2009
•
Ordre de Publicació

AF)
A les preguntes RGE núm. 6920/09, 6924/09 i 6926/09 a
6930/09, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Isabel C.
Llinàs i Warthmann, relatives a llicenciatura i diplomatura
sociosanitàries, III, a formació en igualtat entre dones i homes,
a Institut Balear de la Dona i Conselleria de Treball, a IBD i
Consell Insular Formentera, I i II, a convenis IBD i consells
insulars i a mesures d'assistència integral dones immigrants.
(BOPIB núm. 79 de 17 d'abril del 2009).
Quines actuacions té previstes la Conselleria d'Afers
Socials, Promoció i Immigració per introduir l'estudi i la
sensibilització de la prevenció i el tractament de la violència
de gènere en la llicenciatura i diplomatures sociosanitàries?
Entenem que la diputada es vol referir a estudis de graus i
màsters que han substituït a diplomatures i llicenciatures
actualment a les universitats espanyoles.
La conselleria ha de respectar la Llei d'autonomia
universitària i és la Universitat de les Illes Balears la que ordena
els seus estudis.
Coneixem que als estudis de Treball Social, Educació
Social, Infermeria i Psicologia ja hi ha matèries transversals que
tracten els temes de prevenció de la violència i la igualtat de
gèneres.
Per part de l'IBD mantenim el Conveni per a la Càtedra
d'Estudis de Prevenció de Violència de Gènere tal com s'aprovà
als pressupostos per a l'any 2009 i està destinada a
l'ensenyament, la recerca i la divulgació sobre la violència de
gènere.
En el marc de la Càtedra d'Estudis de Gènere es podran dur
a terme activitats formatives adreçades a tot l'alumnat de la UIB
i, entre d'altres, s'impartirà l'assignatura de lliure configuració
La violència de gènere des d'una perspectiva multidisciplinària.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern per tal
d'ampliar l'oferta de formació en l'àmbit de la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes per al personal al seu
càrrec?
A nivell general l'entitat responsable de la formació a l'àmbit
de la comunitat autònoma adreçada al personal al servei
d'aquesta administració i en alguns programes oberta a altres
administracions és la Conselleria d'Interior mitjançant l'EBAP.
Es treballa a nivell tècnic administratiu entre l'Institut Balear
de la Dona i l'EBAP en els continguts de propostes i en concret
està previst un curs nou sobre "Enfocament integrat de gènere
a l'Administració pública":
- Durada: 15 hores.
- Adreçat a tot el personal de l'Administració.
- Continguts:
• Conèixer el marc teòric i els conceptes bàsics de la teoria de
gènere i del principi d'igualtat.

Facilitar les estratègies d'aplicació de les polítiques
d'igualtat i de l'enfocament integrat del gènere.
• Obtenir informació dels acords internacionals sobre igualtat
d'oportunitats, accions positives i transversalització de
gènere.
• Plans d'igualtat.
D'altra banda, l'IBD participa de forma habitual i mitjançant
demanda impartint mòduls formatius en cursos organitzats per
l'EBAP o altres administracions locals sobre violència de
gènere, adreçats al cos de Policia local.
Materials didàctics per prevenir la violència de gènere:
Els materials didàctics per prevenir la violència de gènere es
vénen desenvolupant des del curs escolar 2005-2006 amb
l'objectiu d'esdevenir una eina de prevenció de la violència de
gènere i d'incrementar la consciència sobre l'abús de poder en
les relacions de gènere.
Els materials s'adrecen a tota la comunitat educativa
(alumnat, professorat, mares i pares dels centres d'educació
infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació
professional de les Illes Balears).
Durant el curs 2007-2008 es va desenvolupar un curs a
Mallorca i un curs a Eivissa de 20 hores de durada adreçat al
professorat amb el títol Materials didàctics per a la prevenció de
la violència de gènere.
Els continguts de la formació són els següents:
• Aproximació antropològica a la violència de gènere.
• Relacions igualitàries o relacions de poder.
• Models i estereotips socials amb trets de gènere.
• Educació afectiva i sexual des de la perspectiva de gènere.
• Expressió i educació emocional. Estratègies de resolució de
conflictes des d'una perspectiva de gènere.
• Implementació i anàlisi dels materials utilitzats.
ColAlaboracions amb entitats i associacions a l'àmbit de la
formació:
Per exemple Jornades sobre la dona, organitzades per
l'Associació de dones educadores de les Illes Balears i l'Stei-i
sobre estereotips en la imatge de les dones en el món educatiu
i en els mitjans de comunicació (dies 13 i 14 de febrer a La
Misericòrdia).
Especialment la participació i cofinançament de l'edició
anual de la Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere.
Quines actuacions conjuntes han desenvolupat l'Institut
Balear de la Dona i la Conselleria de Treball i Formació
durant l'any 2008?
Durant l'any 2008 es varen mantenir una sèrie de reunions
amb el SOIB per incorporar la perspectiva de gènere en l'àmbit
de l'orientació laboral a persones amb risc o situació d'exclusió
social. Aquestes reunions varen tenir com a fruit l'elaboració del
document Incorporació de la perspectiva de gènere en
l'orientació laboral a persones pertanyents a colAlectius
vulnerables.
Respecte dels plans d'igualtat a les empreses, l'IBD ha
facilitat la documentació Guia per introduir mesures d'igualtat
en l'àmbit de les empreses i altres documents per al Curs
d'expert/experta universitari en plans d'igualtat i conciliació que
s'ha desenvolupat per la UIB, patrocinat per la Conselleria de
Treball i Formació.
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La transversalitat de la igualtat del Programa Operatiu del
FSE, pel que fa a l'àmbit laboral, ha estat acordada
conjuntament.
L'Institut Balear de la Dona ha participat en els congressos
i jornades organitzades per la Conselleria de Treball i Formació,
coordinant o moderant les meses referides a la igualtat de
gènere:
• 17 i 18 de gener del 2008: assistència al I Congrés sobre
responsabilitat social de les empreses turístiques, d'allò local
a allò global (Teatre Principal, Palma).
• 24 i 25 d'octubre del 2008: Coordinació en el I Congrés de
responsabilitat social de les petites i mitjanes empreses
(Caixa Fòrum, Palma).
• 21 de novembre del 2008: Ponència de la Jornada de difusió
de la responsabilitat social de les administracions públiques
(Cambra de Comerç, Palma).
Participació en la primera fira de dones emprenedores,
Dones gestionant (11 a 13 de desembre), organitzada per la
Conselleria de Treball i Formació. La nostra participació va ser
presencial durant els tres dies per donar a conèixer els
programes i els serveis de l'IBD dirigits a dones emprenedores.
Quines actuacions va engegar l'Institut Balear de la Dona
amb el Consell Insular de Formentera durant l'any 2008?
El desembre del 2008 es va dur a terme una reunió de xarxa
entre les diferents centres d'informació de la dona de les Illes
Balears en què es va fer un seguiment i una valoració del servei
d'acompanyament de l'IBD. Es va comptar amb la participació
i les aportacions del Consell de Formentera.
Campanya conjunta amb els quatre consells Mateixos drets,
mateixes obligacions, presentada conjuntament a la premsa el
8 d'octubre del 2008.
Quines actuacions té previst engegar l'Institut Balear de la
Dona amb el Consell Insular de Formentera durant l'any
2009?
1. Continuar la colAlaboració amb el Consell de Formentera en
el marc de les reunions tècniques de coordinació amb els
centres d'informació de la dona.
2. Possibilitar la gestió per part del Consell de Formentera de
les demandes derivades con conveni amb l'empresa
EROSKI per a la inserció de dones víctimes de violència de
gènere.
3. La creació d'un centre insular de recepció, intervenció i
atenció integral en violència masclista emmarcat en el
Protocol interinstitucional de detecció, prevenció i atenció
de la violència masclista i en casos d'atacs sexuals de les
Illes Balears, que es troba en fase d'aprovació.
4. Continuació de la campanya conjunta amb els quatre
consells sobre Mateixos drets, mateixes obligacions
presentada a premsa a Eivissa i Formentera el passat mes de
febrer.
Quines quantitats econòmiques té previstes l'Institut Balear
de la Dona en relació amb la firma dels convenis amb cada un
dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera per l'any 2009?
Menorca: Conveni de colAlaboració entre l'IBD i el Consell
Insular de Menorca per a la gestió i la funcionalitat del Centre
d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a dones
víctimes de la violència de gènere.
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Aportació prevista (conveni en tramitació administrativa):
267.437,00 euros.
Eivissa: Conveni de colAlaboració entre l'IBD i el Consell
Insular d'Eivissa per a la gestió i la funcionalitat del Centre
d'Informació de la Dona i d'una casa d'acollida per a dones
víctimes de la violència de gènere.
Aportació prevista (conveni en tramitació administrativa):
267. 437,00 euros.
Formentera: Les necessitats a l'àmbit de Formentera són
ateses pels serveis del Centre d'Informació i casa d'acollida,
gestionats pel Consell Insular d'Eivissa a l'empara del conveni
entre aquest consell i l'IBD.
Quines són les actuacions que té previstes l'Institut Balear
de la Dona amb el fons en matèria d'assistència social integral
per a dones immigrants víctimes de la violència de gènere que
percebrà del Ministeri d'Igualtat per enguany?
D'acord amb l'esborrany del conveni, Conveni de
colAlaboració entre el Ministeri d'Igualtat i la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a la realització d'actuacions
adreçades a garantir a les dones víctimes de violència de gènere
el dret a l'assistència social integral,
Actuacions:
• Assistència psicosocial a fills i filles de dones víctimes de
violència de gènere.
• Atenció integral 24 hores: servei d'acompanyament a dones
víctimes de violència de gènere, immigrants o no, i als seus
fills i filles, si s'escau.
• Mesures de difusió del Protocol interinstitucional de
detecció i prevenció de la violència de gènere i
sensibilització en matèria de prevenció de violència de
gènere.
Palma, 7 de maig del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 6932/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a
actuacions del Govern en relació amb el compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 4394/08. (BOPIB núm. 79, de
17 d'abril de 2009).
Quines són les actuacions fetes pel Govern per tal
d'acomplir la resolució aprovada com a resultat de la PNL
RGE núm. 4394/08, publicada al BOPIB núm. 55, de 10
d'octubre de 2008, pàg. 1654?
El Govern ha realitzat les gestions oportunes, conjuntament
amb els consells d'Eivissa i de Menorca, perquè la distribució
d'aliments excedentaris de la Unió Europea a aquestes dues illes
sigui costejat per la Creu Roja i distribuït per les ONG, Banc
d'Aliments i Càritas.

2736

BOPIB núm. 84 - 22 de maig de 2009

Palma, 11 de maig de 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Fina Santiago i Rodríguez.

En funció de l'increment de la població que s'experimenti a
la zona i considerant la necessitat d'incrementar els recursos que
es prevegin, aquests s'augmentaran per donar resposta
satisfactòria adequada en tot moment a les necessitats de salut
de la població en l'esfera de l'atenció preventiva i rehabilitadora.

Ordre de Publicació
AH)
A la pregunta RGE núm. 6933/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel C. Llinàs i Warthmann, relativa a ajudes
persones celíaques. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril del 2009).
Quines línies d'ajudes ha posat en marxa la Conselleria de
Salut i Consum per tal de donar suport a les persones
celíaques?
La Conselleria de Salut i Consum treballa de manera
transversal des dels diferents departaments que composen la
conselleria.
Des d'Atenció Primària hem duit a terme sessions formatives
pels professionals i presentació d'una guia per a la detecció
precoç.
Des de la Direcció de Planificació i Finançament s'han
realitzat estudis per fer viables les millores per a persones
celíaques.
Mitjançant el Decret 94/2008, de 12 de setembre, que
permet ampliar la cartera de serveis complementària, preparam
una línia d'ajudes econòmiques.
Des de la Direcció General de Salut Pública i la Direcció
General de Farmàcia s'han fet campanyes d'informació i de
sensibilització sobre la malaltia.
Des de la Direcció General de Consum està previst realitzar
una campanya d'inspecció d'etiquetatge de productes sense
gluten.
Palma, 7 de maig del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Palma, 7 de maig del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 6947/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a millora
sanitària de la zona d'Es PilAlarí. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril
del 2009).
Quines previsions té la Conselleria de Salut i Consum per
millorar l'atenció sanitària de la zona d'Es PilAlarí a Palma?
La plasmació de la nova zona bàsica de salut de la Platja de
Palma , creada en el Decret d'ordenació territorial, de 7 d'abril
del 2006, és una oportunitat de millora de les condicions
assistencials i les prestacions a l'esmentada ZBS que inclou la
Unitat Bàsica de Salut d'Es PilAlarí. La dotació d'una
infraestructura dins la ZBS permet apropar prestacions i serveis
als usuaris, com són la cirurgia menor o l'educació grupal en
salut.
La recepta electrònica, la història de salut i les noves
comunicacions amb l'Hospital Son Llàtzer, així com la
incorporació de la nova estructura organitzativa a la ZBS
permeten millorar l'oferta de serveis a la població d'Es PilAlarí.
Aquestes són realitats que s'han de recollir en el procés
evolutiu assistencial en el qual sorgeixen noves necessitats de
manera contínua, a les quals el sistema sanitari s'ha d'anticipar.
La Conselleria de Salut i Consum analitza de manera contínua
quines són les necessitats en matèria de salut dels ciutadans de
les Illes Balears per així poder anticipar i prendre les mesures
que siguin necessàries per a cada situació.

AI)
Palma, 7 de maig del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la pregunta RGE núm. 6946/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina M. Castillo i Ferrer, relativa a augment de
l'atenció sanitària al Centre de Salut d'Es PilAlarí. (BOPIB
núm. 79 de 17 d'abril del 2009).
Té previst la Conselleria de Salut i Consum augmentar
l'atenció sanitària que actualment presta la Unitat Bàsica de
Salut d'Es PilAlarí a Palma? En cas afirmatiu, pot indicar la
Conselleria de Salut en quins termes pensa millorar-la, tant
des del punt de vista de noves infraestructures com de
l'increment de l'horari d'atenció als usuaris?
Es PilAlarí compta actualment amb una població de 961
persones amb cobertura sanitària pública residents en el nucli
segons les dades de targeta sanitària i existeix una previsió de
creixement poblacional proporcionalment elevada important a
curt termini.
El nucli disposa des de fa anys d'una unitat bàsica de salut
atesa actualment per una metgessa amb consulta durant 3,5
hores al dia, una infermera i una auxiliar administrativa.
L'atenció prestada actualment és adequada a les necessitats.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 8886/09, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr. Conseller
d'Habitatge i Obres Públiques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit de
referència, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller d'Habitatge i Obres Públiques, davant la Comissió
d'Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre la convocatòria
de la Llei de barris.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del reglament esmentat i a la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda aquesta solAlicitud de
compareixença es tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei davant el Ple RGE
núm. 6551/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8981/09,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a protocols de
detecció i intervenció en casos de maltractaments a les persones
majors (BOPIB núm. 48, de 18 de juliol de 2008).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 8874/09,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei de mesures urgents per a la construcció
d'un nou hospital a l'illa d'Eivissa.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 68, de dia 9 de maig de 2009, el Decret Llei de
mesures urgents per a la construcció d'un nou hospital a l'illa
d'Eivissa, la Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de maig de 2009, conformement amb l'establert a
l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i a la
Resolució de Presidència de dia 7 de desembre de 2007, acorda
de preveure'n el debat i la votació de totalitat per a la validació
expressa pel Ple de la cambra, en el termini improrrogable de
trenta dies subsegüents al de la promulgació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
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Ordre de Publicació
D)
Procediment d'urgència per a la Proposició no de llei
davant el Ple RGE núm. 9492/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8982/09,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, 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 proposició no de llei esmentada, relativa a cel únic
europeu (BOPIB núm. 57, de 24 d'octubre de 2008), sigui
tramitada pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió per a la Pregunta amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 6779/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de maig de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8892/09,
presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, i,
conformement amb l'article 160.2 del Reglament de la Cambra,
ordena que la pregunta esmentada, relativa a l'antic ambulatori
d'Inca (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril d'enguany), rebi el
tractament de pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
la Comissió no permanent de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de maig de 2009.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 83, de 15 de maig de
2009.
- Pàg. 2682 i 2690. Comissions Parlament, textos aprovats,
resolucions derivades de proposicions no de llei, apartat F).
On diu: RGE núm. 5828/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 5829/09, ...
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