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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 9492/08, relativa a cel únic europeu, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a la consecució dels objectius del projecte impulsat per la Unió
Europea de Cel Únic Europeu, i molt especialment a la mesura
de redistribuir l'espai aeri espanyol i permetre a les línies
comercials l'accés a les rutes reservades fins ara a usos militars."

A la seu del Parlament, 2 de juny de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 8216/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
per al foment de l'ocupació, la millora de l'economia i l'atenció
a les persones en atur.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera de Treball i Formació, Joana Maria Barceló i
Martí.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Margarita Mercadal i
Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes i l'Hble. Sra. Joana Maria Barceló i Martí.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 84 de 22 de maig
de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 84 de
22 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 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 84 de 22 de
maig de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8986/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reforma de salut pública. (BOPIB 84 de 22
de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8988/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estabilitat de les entitats socials sense ànim
de lucre. (BOPIB 84 de 22 de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8992/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajuda de 500 euros per a
l'adquisició de cotxes nous. (BOPIB 84 de 22 de maig de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB 84 de 22 de maig de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8985/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a actuacions davant la Physalia
physalis. (BOPIB 84 de 22 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 2 de juny 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 26

de maig de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 8983/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reunió amb el Consell de
Joventut. (BOPIB 84 de 22 de maig de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Esports i Joventut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 26

de maig de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 8902/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política sanitària del Govern de
les Illes Balears. (BOPIB núm. 84, de 22 de maig de 2009).

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 2 de juny 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 26

de maig de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
5380/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc en
relació amb les llistes d'espera. (BOPIB núm. 47, de 4 de juliol
de 2008).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 8984/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2009, quedà retirada la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres (BOPIB núm. 84, de 22 de maig d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 8990/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de maig de 2009, quedà ajornada, atesa la petició del Govern
(RGE núm. 9005/09), la pregunta esmentada, presentada per la
diputada Hble. Sra. Margarita I. Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incendi d'un vagó de tren a
l'estació Verge de Lluc (BOPIB núm. 84, de 22 de maig
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8132/08,
relativa a regulació de la banca ètica, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

l’Estat a crear un fons d’urgència destinat a les comunitats
autònomes perquè puguin fer front a la creixent demanda de les
rendes mínimes d’inserció.

2. El Parlament de les Illes Balears insta les administracions
implicades a prendre en consideració la necessitat d’escometre
la problemàtica específica d’aquelles persones actualment
beneficiàries de la RMI que pateixen incapacitats socials,
físiques i psicològiques per a la seva incorporació a l’activitat
laboral normalitzada."
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A la seu del Parlament, 26 de maig de 2009.
El secretari:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 8133/08,
relativa a complement del fons de la renda mínima d'inserció,
i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat

a potenciar la implantació i el desenvolupament de la banca
ètica mitjançant la creació d’un marc legislatiu adequat."

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2009.
El secretari:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4100/09, relativa a visites escolars a les institucions, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a estudiar l’aplicació de fórmules adients per fer
possible que els alumnes dels centres educatius de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera tinguin majors facilitats per poder
conèixer directament les institucions de la comunitat autònoma
amb seu a Mallorca."

A la seu del Parlament, 26 de maig de 2009.
El secretari:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
6131/09, relativa a desenvolupament d'un programa de foment
de l'activitat física i adquisició d'hàbits saludables entre els
alumnes d'educació secundària, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a posar en
marxa el proper curs un programa de foment de l’activitat física
i d’adquisició d’hàbits de vida i d’alimentació saludables entre
els alumnes de tots els centres d’ensenyament secundari de
Balears amb l’objectiu d’evitar el sobrepès i d’esdevenir uns
adults amb bona salut."

A la seu del Parlament, 2 de juny de 2009.
El secretari en funcions:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
7712/09, relativa a pla d'integració sociolingüística a les
presons, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a acordar un conveni de colAlaboració amb el Govern de
l’Estat per tal de dur a terme una pla d’integració
sociolingüística a les presons de les Illes Balears que vagi
adreçat tant als funcionaris de presons com als interns."

A la seu del Parlament, 2 de juny de 2009.
El secretari en funcions:
Francesc Dalmau i Fortuny.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 6894/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Pla funcional definitiu del nou Hospital d'Eivissa. (BOPIB núm.
79, de 17 d'abril de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 6896/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
usos de l'hospital de Son Dureta quan entri en funcionament el
nou hospital de Son Espases. (BOPIB núm. 79, de 17 d'abril de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 7105/09 i 7108/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tractament de radioteràpia (I
i II). (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 7106/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
especialistes a Menorca (II). (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 7107/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
especialistes a Menorca (I). (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 8209/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i
Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
inscrites al SOIB amb prestació de cercar ocupació. (BOPIB
núm. 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 8210/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i
Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persones
contractades a les corporacions locals com a conseqüència dels
fons propis de la CAIB distribuïts mitjançant conveni. (BOPIB
núm. 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 8211/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i
Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certesa de les
dades de l'EPA. (BOPIB núm. 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.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

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

Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 8212/09, 8213/09 i
8214/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del
Grup Parlamentari Popular, relatives al Llibre verd sobre la
formació professional, a inici de les activitats formatives en el
Centre Nacional de formació professional laboral de la mar i a
mòduls formatius d'aquest centre, respectivament. (BOPIB núm.
82, de 8 de maig de 2009).

Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

de les Illes Balears, en sessió de dia 28 de maig de 2009, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 7083/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions a les escoles de
música. (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del president de l'Observatori Europeu de

la Televisió Infantil, Sr. Valentí Gómez i Oliver, 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 19 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença del president de l'Observatori Europeu de la
Televisió Infantil, Sr. Valentí Gómez i Oliver, qui informà sobre
el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de la sotscap de Societat Territori, Serveis

Informatius de Televisió de Catalunya, Sra. Carme Roldán, i de
la cap de l'Àrea de Continguts del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, Sra. Mònica Gasol, 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 26 de maig de 2009, tengué lloc la
compareixença de la sotscap de Societat Territori, Serveis
Informatius de Televisió de Catalunya, Sra. Carme Roldán, i de
la cap de l'Àrea de Continguts del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya, Sra. Mònica Gasol, les quals informaren sobre el
tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Proposició no de llei RGE núm. 4103/09.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de maig de 2009,
decaigué la proposició no de llei esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures contra el
ciberassetjament escolar (cyberbullying), atesa la no presència
de cap diputat d'aquest grup.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

2185/09, de modificació de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, del Consell Econòmic i Social.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de
2009, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 70, de 20 de febrer
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió no permanent de Salut RGE núm. 6895/09.

 A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 27 de maig de 2009, l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castri i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, retirà la pregunta esmentada, relativa a terrenys per a
la construcció del nou Hospital d'Eivissa (BOPIB núm. 79, de
17 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 9549/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 8216/09, relativa a
foment de l'ocupació, millora de l'economia i atenció a les
persones en atur. (Mesa de 3 de juny de 2009).

Palma, a 3 de juny 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. 8216/09,
relativa a foment de l'ocupació, millora de l'economia i atenció
a les persones en atur, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb coordinació i colAlaboració dels consells
insulars i dels ajuntaments, augmenti els recursos econòmics i
l’abast de les actuacions destinats a atendre les necessitats de
l‘important nombre de persones que actualment es troben en
atur i sense prestacions ni subsidi i que prevegi, quan finalitzi la
temporada alta de turisme, un increment molt significatiu de les
necessitats d’atenció a persones en aquesta situació tal com
assenyalen les previsions d’evolució del mercat laboral més
autoritzades.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern central mesures
conjunturals quant a les prestacions dels períodes d’inactivitat
per als treballadors fixos discontinus que, a causa de l’actual
situació econòmica, no han estat convocats a treballar per un
mínim de sis mesos.

3.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear i formar, amb coordinació i colAlaboració
dels consells insulars i dels ajuntaments, una xarxa d’agents de
servei a l’empresa per tal de poder oferir ajudes personalitzades
de mediació entre empresa i administracions pel que fa una
tramitació àgil dels expedients i evitar demores o paralitzacions
per donar a conèixer i orientar en matèria de subvencions i ajuts,
de finançament conjuntural i d’atenció d’aquelles altres
necessitats de l’empresa que puguin ser ateses des de les
administracions, per tal de contribuir millor i amb més
proximitat al manteniment de les activitats productives i de llocs
de feina.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb coordinació i colAlaboració dels consells
insulars i dels ajuntaments, promogui normes i mesures tècnic
administratives i fiscals per tal d’estimular, afavorir i donar
major seguretat jurídica a les inversions empresarials
generadores d’activitat productiva i de llocs de feina a les
nostres illes.
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5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, amb coordinació i colAlaboració dels consells
insulars i dels ajuntaments, promogui la dotació d’oferta pública
de sòl industrial, territorialment equilibrada i estratègica i
suficientment àmplia i econòmica.

6. El Parlament de les Illes Balears insta totes les
administracions del sector públic a les Illes Balears a exigir
l’execució de les obres públiques d’acord amb els seus plans
d’execució; a tenir, molt especialment, cura d’evitar perjudicis,
contaminació o d’altres afeccions i a minimitzar les
interferències, molèsties i distorsions que aquelles obres puguin
causar a les activitats econòmiques i socials quotidianes com ara
el comerç, el turisme o la seguretat dels vianants.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a ser més reivindicatiu front el Govern central
quant al finançament en matèria d’ocupació i de prevenció de
riscs laborals.

Palma, a 29 de maig de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
La portaveu:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 9445/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autoritzacions
de crema de restes vegetals procedents de poda a Formentera
(I). (Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9446/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a autoritzacions
de crema de restes vegetals procedents de poda a Formentera
(II). (Mesa de 3 de juny de 2009).

Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

El Consell de Formentera pot cremar, en l'actualitat, restes
vegetals procedents de poda a l'abocador municipal únicament
amb les autoritzacions que s'adjunten?

Palma, a 26 de maig de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina autorització del Govern de les Illes Balears necessita
el Consell de Formentera per a la crema de restes vegetals
procedents de poda a Formentera en l'actualitat?

Palma, a 26 de maig de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 9598/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a domini públic a la Costa dels Pins.
(Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9599/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet
i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obres al
nou Port de Ciutadella. (Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9600/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resolucions
judicials en relació amb les carreteres d'Eivissa. (Mesa de 3 de
juny de 2009).

RGE núm. 9601/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler
i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a convenis
pendents de signar amb el Govern central relatius a la finca de
Planícia. (Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9602/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions al consell insular en matèria de protecció social.
(Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9603/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantitat
reconegudes al pressupost de la CAIB per al 2008 en matèria
social per al Consell de Mallorca. (Mesa de 3 de juny de
2009).

RGE núm. 9604/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa
Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
diàleg amb l'únic grup de l'oposició. (Mesa de 3 de juny de
2009).
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RGE núm. 9605/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a conveni entre la Conselleria de Mobilitat i el Registre de la
Propietat. (Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9606/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
propostes per fomentar el lloguer d'habitatges. (Mesa de 3 de
juny de 2009).

RGE núm. 9607/09, de l'Hble. Sra. Diputada M Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa informàtic Domus. (Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9608/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sinistralitat laboral. (Mesa de 3 de juny de 2009).

RGE núm. 9609/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
infraestructures i programes educatius a les Pitiüses. (Mesa de
3 de juny de 2009).

Palma, a 3 de juny de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del
Territori la sentència de l'Audiència Nacional que anulAla
l'Ordre Ministerial de 7 de juliol de 2006 que aprovava el
projecte d'ús públic d'una piscina a la Costa dels Pins?

Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Per quin motiu les obres del nou port de Ciutadella
continuen a un ritme tan lent?

Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina opinió li mereixen al Govern de les Illes Balears les
darreres resolucions judicials emeses en relació amb les
carreteres d'Eivissa?

Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la situació dels convenis pendents de signar amb el
Govern Central en relació amb la finca de Planícia?

Palma, a 3 de juny de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

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.

És veritat que el Govern de la comunitat autònoma té un
conveni o un compromís amb el Consell de Mallorca mitjançant
el qual l'administració autonòmica aportarà 25 milions d'euros
per a protecció social per als anys 2008 i successius?

Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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.

Quines quantitats ha reconegut el pressupost de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2008 per al Consell de
Mallorca en matèria social?
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Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Molt Hble. Sr. President que d'ençà que s'inicià la
present legislatura el govern que presideix ha mantingut un
diàleg fluït amb l'únic grup de l'oposició?

Palma, a 3 de juny de 2009.
La diputada:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En què consisteix la signatura del conveni de colAlaboració
entre la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori i el
Registre de la propietat?

Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora el conseller d'Habitatge les propostes del
president Rodríguez Zapatero per fomentar el lloguer
d'habitatges fetes al debat sobre l'estat de la nació?

Palma, a 3 de juny de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el grau d'implantació que s'ha realitzat fins ara del
programa informàtic Domus de catalogació del Sistema
Nacional de Museus en els museus de titularitat estatal de les
Illes Balears?

Palma, a 3 de juny de 2009.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina informació ens pot donar la consellera de Treball i
Formació en relació amb les dades de sinistralitat laboral del
primer trimestre de 2009?

Palma, a 3 de juny de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En quin estat es troben les infraestructures i els programes
educatius projectats dins el Pla d'infraestructures i dins la
planificació de programes educatius del 2008, a les Pitiüses?

Palma, a 3 de juny de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 9469/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a mesures contra el ciberassetjament escolar (cyberbullying),
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 3 de juny de 2009).

Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, amb el parer favorable del diputat d'Unió
Mallorquina Josep Melià i Ques, presenta la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Exposició de motius

La revolució de les noves tecnologies ha portat, juntament
amb els evidents beneficis a la nostra vida quotidiana, l’aparició
de noves categories delictives i de nous problemes associats
amb les possibilitats resultants del seu extens ús.

La disponibilitat generalitzada per part d’infants i
adolescents d’ordinadors amb accés a Internet, webcams o
mòbils amb enregistradora ha portat l’aparició i el creixement
exponencial d’una nova modalitat d’assetjament escolar,
fenomen conegut amb el terme anglosaxó bullying.

Una varietat de les fórmules d’assetjament a les quals es fa
referència és l’agressió electrònica a menors, coneguda també
com cyberbullying, això és la utilització de les tecnologies de la
societat de la informació i de les comunicacions,
fonamentalment la telefonia mòbil i Internet, amb l’objecte
d’intensificar el perjudici mitjançant la seva publicació en
contextos audiovisuals i en un mitjà d’extensió universal.

Segons experts en aquesta problemàtica i associacions com
SOS Bullying el 35% dels casos d’abusos i humiliacions entre
companys d’escola durant l’any 2008 varen comptar amb les
noves tecnologies com a eina dels agressors, ja sigui en forma
de SMS, emails, Messenger o difusió d’enregistraments. Segons
dades d’aquesta associació, el nombre de casos enregistrats s’ha
multiplicat per quatre en els darrers dos anys i s’han convertit
aquests nous mitjans de comunicació en un lloc d’expansió i
extensió de l’assetjament que molts d’alumnes sofreixen en els
centres escolars.

Durant els darrers mesos han aparegut amb freqüència als
mitjans de comunicació notícies sobre agressions a menors
enregistrades amb telèfons mòbils que posteriorment eren
distribuïdes a la xarxa.

Front aquests fets es fa necessari reforçar les accions
relaciones amb la joventut i la seguretat en aquells aspectes que
transcendeix a l’àmbit escolar i que causen preocupació social
en relació amb a seguretat de la nostra població més jove.

La nostra població infantil i juvenil ha estat especialment
sensible a aquests avanços de les comunicacions, el que ha
suposat en poc temps importants canvis de comportament
motivats per la incorporació de nous mitjans electrònics a la
vida quotidiana. Des de la perspectiva de la seguretat ciutadana
això es tradueix en un major exposició a nous riscs per a un
sector particularment sensible de la societat.

A causa de la transcendència d’aquesta modalitat
d’assetjament escolar, un tema tan complex en la seva detecció
i prevenció per la naturalesa dels mateixos mitjans utilitzats, els
greus danys psíquics i la disminució del rendiment escolar que
causen a les víctimes, hauríem de prestar atenció a un fenomen

que és nou, però que creix en el sistema educatiu, i sobretot
posar mesures adients perquè es pugui combatre.

Per tots aquests motius Unió Mallorquina des del Grup
Parlamentari Mixt presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un protocol d’actuació que estableixi
mesures eficaces per combatre la nova modalitat d’assetjament
escolar anomenada cyberbullying amb la finalitat de coordinar
les actuacions que es duguin a terme per part de les diferents
institucions implicades per castigar els agressors i protegir les
víctimes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar a l’Institut per a la convivència i l’èxit
escolar de les Illes Balears el fenomen del ciberassetjament
escolar perquè s’analitzi amb l’objecte de dissenyar actuacions
específiques per tal de combatre’l.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incorporar les actuacions necessàries en els
programes de foment de la convivència escolar i incloure-hi
accions d’informació i sensibilització social, així com
d’orientació per a pares i personal docent en matèria de
ciberassetjament escolar per millorar les accions que ja es
porten a terme des de diverses conselleries del Govern de les
Illes Balears.

Palma, a 27 de maig de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.
El portaveu:
Bartomeu Vicens i Mir.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 44/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Pla vuit
11 de lloguer. (BOPIB núm. 68 de 16 de gener del 2009).

Quines són les ajudes que ha concedit el Govern a l'illa de
Menorca durant l'any 2008 en el marc del Pla vuit 11
d'habitatge en la modalitat de lloguer d'habitatge?

Les ajudes concedides a l'illa de Menorca per part del
Govern l'any 2008, en el marc del Pla vuit 11d'habitatge, són les
següents:

RBE: 499 concedides
Lloguer 40%: 116 concedides

Palma, 11 de maig del 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero Malberti.
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Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 8163/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
actuacions del govern sobre la nova presó que es construeix a
Menorca. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig del 2009).

Ha realitzat o ha tingut el Govern alguna actuació sobre la
nova presó que es construeix a Menorca?

No és competència del Govern de les Illes Balears.

Palma, 26 de maig del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 8164/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
debat sobre la nova presó a Menorca. (BOPIB núm. 82 de 8 de
maig del 2009).

Per quina raó s'ha furtat el debat als menorquins amb
relació a la nova presó de Menorca?

No és competència del Govern.

Palma, 26 de maig del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 8165/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
debat sobre la nova presó a Menorca. (BOPIB núm. 82 de 8 de
maig del 2009).

Amb relació a la nova presó de Menorca, creu el Govern de
les Illes Balears que la caserna de la Guàrdia Civil ha de
mantenir-se al mateix lloc?

La política del Ministeri de l'Interior no és objecte de
competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, 26 de maig del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 8166/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
nova presó a Menorca. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig del
2009).

Ha informat el Govern central al Govern de les Illes
Balears sobre la nova presó de Menorca?

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha
informat al Govern sobre la conveniència i la pertinença de
comptar amb un petit centre penitenciari que permeti que els
interns menorquins no hagin de canviar d'illa per complir les
seves condemnes.

Palma, 27 de maig del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 8167/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
esbucament de la casa ilAlegal de Binifadet. (BOPIB núm. 82
de 8 de maig del 2009).

Quina opinió li mereix al Govern de les Illes Balears que
l'Ajuntament de Sant Lluís no hagi esbucat, encara, la casa
ilAlegal de Binifadet?

El Govern de les Illes Balears no manifesta opinions d'altres
administracions, com no ho ha fet en altres casos.

Palma, 26 de maig del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 8174/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
traspàs de les competències al Consell de Menorca. (BOPIB
núm. 82 de 8 de maig del 2009).

Quan es mantindran les converses per traspassar les noves
competències al Consell de Menorca?

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria
cinquena de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el
Govern de les Illes Balears ha posat en marxa tots els
mecanismes i dispositius institucionals adequats per
instrumentar el traspàs de les funcions i dels serveis inherents a
les competències atribuïdes com a pròpies dels consells insulars
a què fa referència l'article 70 de l'Estatut.

Així, mitjançant el Decret 130/2007, de 19 d'octubre, es va
crear la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells
Insulars per al traspàs de funcions i serveis. El Ple d'aquest
òrgan colAlegiat d'extracció estatutària, en la reunió de dia 1
d'agost del 2008 -la segona convocada després de la sessió
constitutiva del 30 de novembre del 2007-, va aprovar el seu
reglament de funcionament.

D'altra banda, en la sessió del 28 de novembre del 2008 el
Consell de Govern va acordar una proposta de calendari per a la
translació als consells insulars de les funcions i els serveis
vinculats a les competències que, d'acord amb l'Estatut, se'ls
atribueixen com a pròpies. Aquest document es va sotmetre a la
consideració de la comissió Mixta de Transferències en el Ple
de dia 4 de febrer del 2009.

Aquest calendari obert i flexible -com no podria ser d'altra
manera per la dinàmica dels procediments que s'inicien en el si
d'aquesta comissió mixta- preveu que en el transcurs de l'any
2009 es duran a terme, entre d'altres, els traspassos als consells
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insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera de
les funcions i els serveis inherents a les competències en matèria
de caça i de regulació, vigilància i aprofitament de recursos
cinegètics; de pesca fluvial; de les polítiques de gènere,
conciliació de la vida familiar i laboral, dóna, polítiques
d'atenció a les persones i als colAlectius en situació de pobresa
i necessitat social i també de les polítiques d'atenció a les
persones dependents.

Palma, 27 de maig del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 8175/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
54.000 euros per promocionar un pla viari. (BOPIB núm. 82
de 8 de maig del 2009).

Considera necessari el Govern de les Illes Balears que
s'han de gastar 54.000 euros per promocionar un pla viari?

No consta a la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques la
promoció d'un pla viari per valor de 54.000 euros.

Palma, 14 de maig del 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero Malberti.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 8178/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
promoció de les Illes per internet. (BOPIB núm. 82 de 8 de
maig del 2009).

Quina importància dóna el Govern a la promoció de les
Illes per internet?

Com no pot ser d'altra manera la importància que dóna el
Govern i la Conselleria de Turisme a la promoció de les Illes
per internet és molt elevada. Hem de ser conscients que de cada
vegada es preparen i es contracten més viatges a través de
portals d'internet. 

És per això que la Conselleria de Turisme ha  tengut ben
present aquest apartat al nou Pla de màrqueting que recentment
es va presentar on hi consta que s'ha de dur a terme un concurs
públic per a un portal web de gran importància on hi haurà la
possibilitat de creació i venda de productes.

Per altra banda, cal també esmentar que hi haurà una línia de
subvencions de les cadenes hoteleres, amb una partida
especialment destinada i prioritzada amb l'"e-comerç".

Palma, 27 de maig del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 9448/09, del Grup Parlamentari Popular,

de solAlicitud de convocatòria de sessions extraordinàries amb
determinat ordre del dia. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
3 de juny de 2009, conformement amb l'establert als articles
61.2 i 92.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit
esmentat, de solAlicitud de convocatòria de sessions
extraordinàries per al debat i l'aprovació, si pertoca, del Projecte
de llei RGE núm. 3134/09, de mesures urgents per a l'impuls de
la inversió a les Illes Balears (BOPIB núm. 74, de 6 de març
d'enguany). 

Així mateix, la Mesa acorda d'incloure a l'ordre del dia d'una
propera sessió plenària el debat i la votació d'aquesta solAlicitud.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 9588/09,

presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei de mesures ambientals per impulsar les
inversions i l'activitat econòmica a les Illes Balears. 

Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 78, de dia 30 de maig de 2009, el Decret Llei de
mesures ambientals per impulsar les inversions i l'activitat
econòmica a les Illes Balears, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de juny 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 3 de juny de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Reglament per a la concessió de la Medalla d'Honor del

Parlament de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia
27 de maig de 2009 aprovà el Reglament per a la concessió de
la Medalla d'Honor del Parlament de les Illes Balears, que es
transcriu a continuació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de maig de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ DE LA
MEDALLA D’HONOR DEL PARLAMENT DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Mesa considera que el Parlament, com a primera
institució de les Illes Balears, s’ha de dotar dels seus propis
símbols de distinció per poder agrair la trajectòria de
determinades personalitats i /o institucions rellevants.

Les medalles responen a la idea de premiar la tasca duta a
terme per entitats i persones que han destacat en la defensa, la
divulgació i la lluita pels valors democràtics i cívics,
fonamentalment a l’àmbit de les Illes Balears.

En aplicació de les funcions descrites a l’article 30.1.7) del
Reglament del Parlament, la regulació concreta de la concessió
de les Medalles d’Honor s’aprova per acord de la Mesa del
Parlament el dia 27 de maig de 2009.

Article 1
Objecte

El Parlament de les Illes Balears crea i reglamenta la
concessió de la Medalla d’Honor del Parlament de les Illes
Balears, que premiarà les persones, les entitats o les institucions
que hagin destacat en la defensa, la divulgació i la promoció
dels valors democràtics i cívics.

La Medalla d’Honor podrà ser concedida no tan sols a
persones físiques o jurídiques, sinó també a aquelles
organitzacions, centres o colAlectius sense personalitat jurídica
que tenguin una reconeguda i pública identitat social. 

Article 2
Descripció de la medalla 

La medalla consistirà en un disc d’argent daurat amb or
gravat en ambdues parts, de 6 centímetres de diàmetre i 4
milAlímetres de gruixa.

A l’anvers porta gravat en relleu l’escut oficial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i al revers, el nom de la
persona o la institució guardonada, l’any de la concessió i la
legislatura, amb la llegenda “Medalla d’honor (any) a ...
Legislatura ...”.
 
Article 3
Periodicitat

La medalla es concedirà per acord de la Mesa del Parlament
amb una periodicitat anual, llevat que la Mesa n’acordi un altre
termini.

Article 4
Procediment

1. De forma prèvia i amb una antelació de sis mesos, es
convidarà les institucions o els colAlectius que, amb caràcter
orientatiu, s’assenyalen al punt 2, perquè proposin un candidat
a ser guardonat.

2. Les institucions o els colAlectius poden ser els següents:
• Grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.
• Consell Insular de Mallorca.
• Consell Insular de Menorca.
• Consell Insular d’Eivissa.
• Consell Insular de Formentera.
• Universitat de les Illes Balears.
• Consell Econòmic i Social.
• Consell Consultiu.
• ColAlegi Oficial d’Advocats de les Illes Balears.
• Amnistia Internacional.
• Cambres de Comerç de l’àmbit de les Illes Balears
• Associacions empresarials i sindicats de treballadors de

l’àmbit de les Illes Balears.
• Qualsevol altra entitat que es consideri pertinent.

3. Qualsevol ciutadà o entitat podrà adreçar propostes de
concessió de la medalla sempre que vagin acompanyades de la
documentació justificativa descrita a l’apartat següent.

4. Cada proposta serà motivada i anirà acompanyada d’un
curriculum vitae de la persona; si es tracta d’una entitat,
s’expressaran de forma detallada les raons que fonamentin la
petició.

5. Una vegada rebudes les propostes, la Mesa del Parlament,
oïda la Junta de Portaveus, decidirà els premiats i el seu nombre.

Article 5
Lliurament

La Medalla d’Honor es lliurarà a l’acte solemne convocat a
l’efecte, el dia de l’aniversari de la constitució del Parlament de
les Illes Balears o amb ocasió de qualsevol altre acte
institucional que es consideri adient.

La Presidència expedirà un diploma d’honor acreditatiu de
la concessió de la distinció que es lliurarà a la persona
interessada juntament amb la medalla.
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Article 6
Caràcter honorífic i ús exclusiu

La concessió de la medalla té caràcter exclusivament
honorífic, sense que se’n derivin efectes econòmics.

L’atorgament de la Medalla d’Honor no suposa l’alteració
del règim de precedències ni de normes protocolAlàries. Els
titulars disposaran d’un lloc reservat i preferent als actes públics
que organitzi el Parlament de les Illes Balears. 

En qualsevol cas, la propietat i l’ús de la medalla suposa el
dret exclusiu de la persona a qui se li ha atorgat.

Article 7
Llibre-Registre

La relació de les medalles atorgades constarà a un
Llibre-Registre del Parlament de les Illes Balears, sota la
custòdia de l’Oficialia Major. 

En el Llibre-Registre s’especificaran, per ordre cronològic
de la concessió, les dades dels guardonats i la data de l’acord de
l’atorgament.

Disposició final
Entrada en vigor

Aquest acord es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i entrarà en vigor el dia següent
de la data de publicació en el BOPIB.

ANNEX
Reproducció de la Medalla d’Honor

Feis click aquí per veure la reproducció.

http://contingutsweb.parlamentib.es/publica/7/bopibs/medHonor.pdf
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