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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT
1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

RGE núm. 11334/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
ampliació dels serveis de formació professional a Formentera.
(Mesa de 28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11335/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora dels programes de qualificació professional a
Formentera. (Mesa de 28 de juliol de 2009).

A)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària (Escrit
RGE núm. 11235/09).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de juliol de 2009, atès l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, adoptà per assentiment
l'acord de convocar sessió plenària extraordinària, que tendrà
lloc el proper dia 28 de juliol, a les 11 hores, amb un punt a
l'ordre del dia, consistent en la compareixença del president del
Govern de les Illes Balears per tal d'informar sobre el nou
finançament de la CAIB per part del Govern central.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 11336/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
millora en la recepció de la senyal de TDT a Formentera.
(Mesa de 28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11337/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
manteniment dels vedats de caça a Formentera. (Mesa de 28
de juliol de 2009).
RGE núm. 11338/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
construcció d'habitatges de promoció pública tant de venda
com de lloguer a Formentera. (Mesa de 28 de juliol de 2009).

Ordre de Publicació

RGE núm. 11339/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
adquisició d'un mamògraf per a l'Hospital de Formentera.
(Mesa de 28 de juliol de 2009).

B)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 10818/09, de solAlicitud de
convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

RGE núm. 11340/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pla de
formació per als socis de la comunitat de regants de
Formentera. (Mesa de 28 de juliol de 2009).

La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 15 de juliol de 2009, rebutjà, per 7 vots a favor,
9 en contra i cap abstenció, l'escrit esmentat (BOPIB núm. 90,
de 3 de juliol d'enguany), presentat pel Grup Parlamentari
Popular.

RGE núm. 11341/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a impuls
per a la creació de la nova cooperativa de Formentera. (Mesa
de 28 de juliol de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

RGE núm. 11342/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
finançament per a programes de tecnificació esportiva a
Formentera. (Mesa de 28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11343/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
implantació de la Llei d'usuaris del transport marítim. (Mesa
de 28 de juliol de 2009).

Ordre de Publicació

RGE núm. 11344/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cursets de protecció civil a Eivissa i Formentera. (Mesa de 28
de juliol de 2009).

RGE núm. 11333/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport
i potenciació de l'extensió del conservatori professional de
música a Formentera. (Mesa de 28 de juliol de 2009).

RGE núm. 11345/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M.
Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
cursets de formació de bombers a Eivissa i Formentera. (Mesa
de 28 de juliol de 2009).

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

BOPIB núm. 92 - 31 de juliol de 2009
RGE núm. 11368/09, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reutilització dels llibres de text (I). (Mesa de 28 de juliol de
2009).

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a la millora dels programes de qualificació
professional a Formentera? De quina forma s'ha executat
aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

RGE núm. 11369/09, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reutilització dels llibres de text (II). (Mesa de 28 de juliol de
2009).
RGE núm. 11370/09, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reutilització dels llibres de text (III). (Mesa de 28 de juliol de
2009).
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a la millora en la recepció de la senyal de TDT a
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per donar suport i potenciar l'extensió del Conservatori
professional de música a Formentera? De quina forma s'ha
executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per al manteniment dels vedats de caça a Formentera? De
quina form s'ha executat aquesta partida?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per ampliar els serveis de formació professional a
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

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 escrita.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a la construcció d'habitatges de promoció pública tant
de venda com de lloguer a Formentera? De quina forma s'ha
executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.
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Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

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

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a l'adquisició d'un mamògraf per a l'Hospital de
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a la implantació de la Llei d'usuaris del transport
marítim? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.

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

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 del pla de formació dels socis de la Comunitat de Regants
de Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per als cursets de protecció civil a Eivissa i Formentera?
De quina forma s'ha executat aquesta partida?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.

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

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per impulsar la creació de la nova cooperativa de
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per als cursets de formació de bombers a Eivissa i
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?
Palma, a 21 de juliol de 2009.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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

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

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per al finançament de programes de tecnificació esportiva
a Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?

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.

BOPIB núm. 92 - 31 de juliol de 2009
Quins són els centres educatius de Menorca que estan
adherits a la reutilització dels llibres de text?
Palma, a 23 de juliol de 2009.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin percentatge de centres escolars de les Illes Balears,
distribuït per cadascuna de les quatre illes, s'ha adherit a la
reutilització dels llibres de text?
Palma, a 23 de juliol de 2009.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la diferència en percentatge de centres escolars,
distribuït per cadascuna de les quatre illes, adherits a la
reutilització dels llibres de text entre el curs passat i l'actual?
Palma, a 23 de juliol de 2009.
La diputada:
Maria Cristina Rita i Larrucea.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
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RGE núm. 11413/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis en matèria de cooperació al desenvolupament, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 28
de juliol de 2009).
RGE núm. 11414/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obertura del consolat argentí a Mallorca, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 28
de juliol de 2009).
RGE núm. 11415/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entitats que formen part del Fòrum de la Immigració, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 28
de juliol de 2009).
RGE núm. 11416/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
entitats rebutjades per poder participar en el Fòrum de la
Immigració, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Socials. (Mesa de 28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11417/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions desenvolupades per la Fundació Balears a
l'Exterior, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11418/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre d'informació i orientació per a les persones immigrades,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de
28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11419/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures adreçades a l'alumnat immigrant, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 28 de juliol de
2009).
RGE núm. 11420/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis en matèria de cooperació al desenvolupament, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 28
de juliol de 2009).
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 11410/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centres sanitaris licitats des de juliol de 2007, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 28 de
juliol de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 11411/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
licitació de centres sanitaris, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 28 de juliol de 2009).
RGE núm. 11412/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament del nou hospital d'Eivissa, a contestar davant la
Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 28 de juliol de
2009).

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 no
permanent de Salut.
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Quants centres sanitaris ha licitat la Conselleria de Salut des
de juliol de 2007?

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

Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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'Assumptes Institucionals i Generals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quan tendrà lloc l'obertura del Consolat argentí a Mallorca?
B)
Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Com té previst la Conselleria de Salut i Consum licitar els
centres sanitaris que ha anunciat?
Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quantes associacions i entitats formen part del Fòrum de la
Immigració d'acord amb els criteris del nou reglament aprovat
per la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Com té previst la Conselleria de Salut i Consum finançar el
nou hospital d'Eivissa?

Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

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

Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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'Assumptes Socials.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.
Mitjançant quina entitat pública s'han signat i es portaran a
terme els convenis de cooperació al desenvolupament signats
per membres del Govern de les Illes Balears i el Gabinet de la
Primera Dama a la República Dominicana?
Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Quantes i quines associacions i entitats que han manifestat
el desig de participar i fer aportacions al Fòrum de la
Immigració han estat rebutjades i per quins motius?
Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Quines actuacions ha dut a terme la Fundació Balears a
l'Exterior de la Conselleria de Presidència en relació amb el
concurs literari Sant Jordi que organitza la Federació
d'Associacions de Balears a Catalunya?
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Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
A)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quines institucions i en quins termes es regeix el
funcionament del Centre d'Informació i Orientació per a les
persones immigrades?

A les preguntes RGE núm. 6889/09 i 6890/09, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
relatives a inici i termini de finalització de les obres del torrent
d'en Rellotget a Alaior. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril de 2009).
Quan té previst el Govern iniciar les obres del pas del
torrent d'en Rellotget a Alaior? Quin termini s'ha fixat per a la
seva conclusió?
L'obra de pas del torrent d'en Rellotget en el terme
municipal d'Alaior es va iniciar el 26 de juny del 2008 i va
finalitzar el 20 d'octubre del mateix any.
Palma, 29 de maig de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

Ordre de Publicació
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 la Comissió
d'Assumptes Socials.
Quines mesures de sensibilització adreçades a l'alumnat en
matèria d'interculturalitat i educació a la diversitat es duen a
terme des del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
A la pregunta RGE núm. 6940/09 i 6941/09, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a
reintroducció del vell marí. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril del
2009).
Quin és el compromís, si és que n'hi ha, a dia d'avui del
Ministeri de Medi Ambient en relació amb el programa de
reintroducció del vell marí? S'ha donat cap suport per part
d'Unió Internacional de Conservació de la Natura al programa
de reintroducció del Vell Marí?
A dia d'avui no hi ha cap compromís amb el Ministeri de
Medi Ambient en relació amb el programa de reintroducció del
vell marí.
En el plenari del Congrés Mundial de la Naturalesa a
Barcelona, de dia 5 a 14 d'octubre del 2008, es va aprovar, a
proposta del Govern de les Illes Balears, la resolució 4023
Conservació i recuperació de la foca mediterrània, Monachus
monachus.

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 la Comissió
d'Assumptes Socials.

Palma, 19 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Quins i quants convenis ha signat el Molt Hble. Sr. President
del Govern en matèria de cooperació al desenvolupament a la
seva recent visita a la República Dominicana?
Palma, a 27 de juliol de 2009.
La diputada:
Encarnación Pastor i Sánchez.

C)
A la pregunta RGE núm. 6987/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a import del
conveni d'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió.
(BOPIB núm. 80 de 24 d'abril del 2009).
Quin import total preveu el conveni signat entre la
comunitat autònoma i l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar per a la reforma del CP Sant Miquel de Son
Carrió?
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L'import total del pressupost de l'obra per a la reforma del
CP Sant Miquel de Son Carrió és de 395.232,15 euros.
Palma, 19 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
D)
A la pregunta RGE núm. 6988/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a partides
pressupostàries per donar compliment al conveni d'ampliació
del CP Sant Miquel de Son Carrió. (BOPIB núm. 80 de 24
d'abril de 2009).

Què s'ha d'entendre quan el Pla de normalització
lingüística, en la seva acció 3, objectiu 213, proposa
l'establiment de mecanismes de reubicació durant el període de
formació/reciclatge/adequació del professorat que encara no
tengui el reciclatge de català durant el període de formació?
Aquesta acció s'ha d'entendre en el marc en què va ser
formulada, la de desplegar l'objectiu 213, que vol "establir un
marc legal que permeti l'exigència del compliment del projecte
lingüístic de centre a totes les persones que treballen en el
sistema educatiu" i és prou clara en el seu enunciat.
Palma, 19 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

A quines partides pressupostàries s'imputarà la despesa
prevista per a l'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió?

Ordre de Publicació
G)

El projecte d'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió
inclou per un costat l'ampliació del centre i també la creació
d'una escoleta d'infants i el pressupost total de l'obra ascendeix
a 395.232,15 euros. El projecte d'ampliació té un cost de
157.288,86 euros per part de la Conselleria d'Educació i Cultura
i el projecte de l'escoleta té un cost de 237.943,29 euros a càrrec
de l'Ajuntament de Sant Llorenç, encara que l'Institut de
Primera Infància, depenent de la Direcció General de
Planificació i Centres, ha concedit un ajut de 162.000,00 euros.
Per tant, l'Ajuntament ha d'afegir la quantitat de 75.943,29 euros
del seu pressupost municipal.
Palma, 19 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 6990/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a quantitat que ha
d'aportar l'Ajuntament de Sant Llorenç amb relació al conveni
signat per a l'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió.
(BOPIB núm. 80 de 24 d'abril de 2009).

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7097/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
desenvolupament de l'acció 3, objectiu 533, del Pla de
normalització lingüística. (BOPIB núm. 80 de 24 d'abril de
2009).
Com pensa desenvolupar el Govern de les Illes Balears
l'acció 3, de l'objectiu 533 del Pla de normalització lingüística
respecte de la regulació per llei de l'ús del català en les
activitats socioeconòmiques?
Cal recordar que el Pla de normalització lingüística s'ha
aprovat inicialment en el si del Consell Social de la Llengua
Catalana sense cap vot en contra. El CSLC encara no l'ha tramès
formalment al Govern. De tota manera, aquesta acció desplega
un objectiu com és "assegurar que, iniciar-se els tràmits
administratius per obrir nous establiments comercials o
establiments de fabricació de productes, els propietaris rebin
informació detallada de la normativa lingüística que els afecta
i dels avantatges, els ajuts i l'assessorament que poden rebre de
les administracions". Es tracta, per tant, de donar tota la
informació de manera clara i concisa a totes les persones que
volen obrir nous establiments.
Palma, 19 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Quina quantitat haurà d'aportar l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar amb relació al conveni signat amb la
CAIB per a l'ampliació del CP Sant Miquel de Son Carrió?
L'import que l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
haurà d'aportar per a la reforma del CP Sant Miquel de Son
Carrió és de 75.943,29 euros.
Palma, 19 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7096/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a aclariment
amb relació a l'acció 3, objectiu 213, del Pla de normalització
lingüística. (BOPIB núm. 80 de 24 d'abril del 2009).

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7098/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
desenvolupament de l'acció 2, objectiu 131, del Pla de
normalització lingüística. (BOPIB núm. 80 de 24 d'abril del
2009).
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Com pensa desenvolupar el Govern de les Illes Balears
l'acció 2 contemplada en el Pla de normalització lingüística, en
el seu objectiu 131, quant a la inclusió del català en els
documents d'identificació d'àmbit estatal?
Cal recordar que el Pla de normalització lingüística s'ha
aprovat inicialment en el si del Consell Social de la Llengua
Catalana sense cap vot en contra. El CSLC encara no l'ha tramès
formalment al Govern. De tota manera, si es consulta el PGNL
es veu com a responsable no només el Govern de les Illes
Balears, sinó també el Parlament. O sigui, que hi pot haver
alguna iniciativa parlamentària en aquest sentit.
Palma, 19 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Creu el Govern de les Illes Balears que actualment
compleix la normativa europea sobre aqüífers?
La DMA fixa uns objectius a arribar en uns terminis
concrets: any 2015, amb possibilitat de pròrroga justificada
(2021 a 2027) i possibilitat de ficar objectius menys rigorosos,
sempre que es justifiqui adequadament per condicions naturals
o costos desproporcionats. Per tant, en aquests moments es
compleix la "normativa europea sobre aqüífers" respecte de la
DMA i està en procés d'elaboració el PHIB, per poder arribar
als objectius en els terminis fixats continguts en la mateixa.
Respecte de la "Directiva Nitrats", i seguint els criteris de la CE,
s'està tramitant el Decret per a les declaracions com a zones
vulnerables de les masses d'aigua de Migjorn de Menorca.
Palma, 8 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7101/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa a béns, drets
i obligacions objecte de traspàs que es negocien actualment
amb el Ministeri de Justícia. (BOPIB núm. 80 de 24 d'abril de
2009).
Quins són els béns, drets i obligacions objecte de traspàs
que s'estan negociant amb el Ministeri de Justícia per fer
efectiu el traspàs de les competències de justícia a aquesta
comunitat autònoma?
En la negociació oberta amb l'Administració de l'Estat per
al traspàs dels mitjans personals i materials de l'Administració
de Justícia a les Illes Balears, quant a béns, drets i obligacions,
es fa esment especial dels béns immobles que seran objecte de
traspàs a la comunitat autònoma per albergar seus judicials o
altres serveis inherents al servei públic de justícia, i s'estudia, en
cada cas, la situació jurídica en què s'hauria de subrogar la
comunitat autònoma quan s'hagi materialitzat el traspàs.
Així mateix, s'estableix un inventari dels béns mobles
(mobiliari, equip i material inventariable) que s'hauran de
traslladar a la comunitat autònoma una vegada el traspàs sigui
efectiu.
D'altra banda, s'analitza la documentació i els expedients en
tramitació relatius a les funcions que s'han de traspassar per
identificar, entre altres aspectes, els contractes en curs
d'execució que, en funció del contingut de l'acord de traspàs que
es pacti, podran o no generar obligacions per a la hisenda de la
comunitat autònoma.

Ordre de Publicació
K)
A la pregunta RGE núm. 8159/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
aqüífers de Menorca. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig de 2009).
Creu el Govern de les Illes Balears que protegeix
suficientment els aqüífers de Menorca?
La protecció dels aqüífers està regulada a nivell general pel
text refós de la Llei d'aigües i el seu Reglament de Domini
Públic Hidràulic. En el cas concret de Balears pel Pla hidrològic
de les Illes Balears actualment vigent i el més restrictiu
d'Espanya i possiblement d'Europa, donades les condicions
específiques de les Illes.
Està en fase d'elaboració el nou PH per adaptar-se a la
DMA, i sotmès al procés de participació pública. Com pot
observar-se, en la seva proposta de normativa, la protecció de
les masses d'aigua està suficientment garantida sempre que tots
els agents implicats (administració municipal, ens gestors,
administració territorial i administració responsable de la gestió
agrícola o ramadera) compleixin amb la seva obligació. Per
descomptat també l'AH.
Palma, 10 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
L)

Palma, 2 de juliol de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
J)
A la pregunta RGE núm. 8158/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
normativa europea sobre aqüífers. (BOPIB núm. 82 de 8 de
maig de 2009).

A la pregunta RGE núm. 8160/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
recuperació dels aqüífers menorquins. (BOPIB núm. 82 de 8 de
maig de 2009).
Creu el Govern de les Illes Balears que haurà recuperat els
aqüífers menorquins per al 2015?
D'acord amb els estudis realitzats a nivell nacional, sobre
l'evolució de la contaminació per nitrats, no es preveu que els
aqüífers de Menorca puguin recuperar-se en el 2015, a menys
que es plantegi un escenari de supressió total de l'entrada de
nitrogen; així i tot algunes zones no es recuperarien fins el 2027.
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Palma, 10 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Aquests estudis s'estan ajustant actualment i s'espera disposar de
resultats finals en breu.
Palma, 10 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
O)

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 8161/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
finançament del pla hidrològic. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig
de 2009).
Per quina raó Menorca és l'illa que menys doblers rebrà
del Govern per a l'execució del nou Pla hidrològic?
En primer lloc, i per aclarir algunes qüestions conceptuals,
l'elaboració del PH i els pressuposts en ell inclosos no
pressuposa que el Govern destini a les diferents illes la quantitat
reflectida. El finançament dels programes d'actuació i
d'infraestructures previstos ha de basar-se en el principi
fonamental, establert en la DMA, de la recuperació integral de
costos.
En segon lloc, i referent a Menorca, les estimacions de les
inversions considerades necessàries es troben encara en fase de
revisió i anàlisi cost-eficàcia, doncs existeixen diverses
alternatives (dobles xarxes, interconnexió, nova dessaladora) o
combinació d'elles. Per tant, les previsions d'inversió
necessàries encara no estan tancades. Per últim, les estimacions
d'inversió necessàries es realitzaran a partir d'una anàlisi de les
necessitats tècniques per solucionar els problemes concrets i no
amb criteris de territorialitat política.
Referent al finançament, haurà de ser assumit per totes les
administracions (municipal, insular, de la comunitat autònoma,
del Govern de l'Estat i de la CE), segons correspongui i sota el
principi ja esmentat, de la recuperació integral de costos.

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8181/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa a
documentació solAlicitada respecte del consorci Eivissa
patrimoni de la humanitat. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig de
2009).
Té coneixement o accés l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, com a membre del Consorci Eivissa Patrimoni de
la Humanitat, a la documentació solAlicitada per aquest diputat
mitjançant els escrits 8934/08, 8861/08, 9018/08, 9099/08 i
9181/08?
Aquest conseller no és membre del Consorci Eivissa
Patrimoni de la Humanitat i, en conseqüència, no coneix la
documentació solAlicitada per aquest diputat mitjançant els
escrits 8934/08, 8861/08, 9018/08, 9099/08 i 9181/08 ni hi té
accés directe.
Aconseguir aquesta informació implica solAlicitar-la a la
gerent del consorci o a l'Ajuntament d'Eivissa i, d'acord amb el
que preveu l'article 14 del Reglament del Parlament, el diputat
ha de solAlicitar aquesta informació a l'administració que en
disposi.
Tal com es va assenyalar en les respostes corresponents, el
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat és un consorci local
sotmès a la legislació local (Llei reguladora de les bases de
règim local), i no un consorci autonòmic. La comunitat
autònoma únicament hi té un terç de la participació i la
vinculació fonamental d'aquest consorci és amb l'Ajuntament
d'Eivissa, encara que també hi participa el Consell Insular
d'Eivissa.
Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Palma, 22 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
N)
A la pregunta RGE núm. 8162/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
malestar al Consell de Menorca pel que fa a la política
hidrològica del Govern. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig de
2009).
Com valora el Govern de les Illes Balears el malestar del
Consell Insular de Menorca sobre política hidrològica?
Al Govern no li consta oficialment dit malestar. S'han rebut
una sèrie d'alAlegacions a l'esborrany del pla que s'estan
analitzant i que seran contestades en el seu moment. L'única
constància de dit malestar són unes declaracions realitzades a la
premsa que ja es varen puntualitzar i aclarir.

P)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8182/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José Maria Rodríguez i Barberà, relativa a
compliment del que disposa el Reglament del Parlament amb
relació a la documentació solAlicitada pels diputats. (BOPIB
núm. 82 de 8 de maig de 2009).

Creu l'Hble. Sr. Conseller de Presidència, com a
representant del Govern de les Illes Balears, que s'ha complit
el que disposa l'article 14 del Reglament del Parlament en
relació amb la documentació solAlicitada pel diputat sotasignat
en els escrits RGE núm. 8934/08, 8861/08, 9018/08, 9099/08
i 9181/08?
Sí. Com a representant del Govern de les Illes Balears crec
que he complit amb el que disposa l'article 14 del Reglament del
Parlament en relació amb la documentació solAlicitada perquè
aquest article estableix que els diputats tenen la facultat de
solAlicitar dades, informes o documents de què disposin els
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organismes públics dependents de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i en aquest cas la informació no consta en aquesta
administració, sinó que la té una administració no dependent de
la comunitat autònoma. L'article 14 esmentat també preveu que
els diputats puguin solAlicitar aquestes dades directament a
l'administració que les té, és a dir, el consorci o, en tot cas,
l'Ajuntament d'Eivissa.
Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
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Palma, 26 de maig de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 8226/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a municipis que
han obtingut ajudes per als espais de rellevància ambiental.
(BOPIB núm. 82 de 8 de maig de 2009).
Quins municipis han obtingut, a dia d'avui, ajudes per als
espais de rellevància ambiental?

Q)
A la pregunta RGE núm. 8223/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a obres
executades del Consorci Aubarca-Es Verger. (BOPIB núm. 82
de 8 de maig de 2009).
Quines obres s'han executat en els darrers dos anys del
Consorci Aubarca-Es Verger?
Les obres que s'han executat del Consorci Aubarca-Es
Verger en els darrers dos anys han estat les següents:
1. Obres de reforma i condicionament d'estructura d'unes naus
agrícoles a la finca de S'Alqueria Vella d'Adalt, pol.5, parc. 545
(Artà).
2. Obres de consolidació i rehabilitació d'una antiga tafona
situada a la finca de S'Alqueria Vella (Artà).
3. Obres de condicionament parcial del "camí dels presos" i
"camí des Verger", situats en el Parc Natural de la Península de
Llevant del terme municipal d'Artà.
4. Obres de condicionament del "camí de les cases del Verger"
fins a la intersecció amb el camí d'Aubarca.
5. Obres de condicionament parcial del camí des Verger, Parc
Natural de la Península de Llevant, Artà.
6. Obres de manteniment en els refugis de S'Arenalet, S'Alzina
i Els Olguers, consistents en:
- revisió de les taulades
- canvi de les taules
- manteniment general

Els propietaris de finques ubicades als espais de rellevància
ambiental que han rebut subvencions per a inversions als espais
de rellevància ambiental estan en els següents municipis: Alaró,
Alcúdia, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet,
Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Formentera, Fornalutx,
Lloseta, Mancor de la Vall, Maó, Palma, Pollença, Puigpunyent,
Sant Josep de Sa Talaia, Santa Maria, Santanyí, Selva, Sóller i
Valldemossa.
Palma, 26 de maig de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
T)
A la pregunta RGE núm. 8227/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a ajudes per als
espais de rellevància ambiental per a l'any 2009. (BOPIB núm.
82 de 8 de maig de 2009).
Quan convocarà les ajudes per als espais de rellevància
ambiental per a l'any 2009?
En el darrer quadrimestre de l'any 2009 es convocaran les
ajudes per als espais de rellevància ambiental.
Palma, 6 de juliol de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Palma, 30 de maig de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 8225/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a ajudes
concedides als espais de rellevància ambiental. (BOPIB núm.
82 de 8 de maig de 2009).
Quantes ajudes s'han donat en els darrers dos anys en els
espais de rellevància ambiental?
En els darrers dos anys s'han concedit un total de 789 ajudes.

U)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8238/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa a redacció
d'un avanç de modificació de PGOU dels terrenys de Son
Busquets. (BOPIB núm. 83 de 15 de maig de 2009).
Quina necessitat va motivar que la Conselleria d'Habitatge
i Obres Públiques contractés la redacció d'un avanç de
modificació del PGOU del terreny de Son Busquets per un
import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern?
La necessitat de comptar amb sols per a habitatges de
protecció pública a Palma exigeix estudiar totes les possibilitats
de desenvolupar els sols urbans que són de titularitat pública. A
Son Busquets la proposta d'ordenació prevista al Pla especial de
reforma interior assoleix inicialment unes necessitats i previsió
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d'equipaments que estan impugnades per diferents colAlectius i
que l'Ajuntament de Palma vol revisar, per la qual cosa és
necessari saber si hi ha una solució que compatibilitzi aquesta
nova ordenació i la situació i número d'habitatges protegits que
s'han de fer.
Per altra part, la contractació de l'assistència tècnica i estudis
per a l'elaboració d'un avanç d'ordenació urbana dels terrenys a
Son Busquets, en data 16 d'agost del 2008, per un import de
12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Albern es va realitzar
d'acord amb la normativa vigent, Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, per la qual s'aprova el text refós de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, BOE núm.
148. Es considera com a contracte menor, ja que la seva quantia
és de 12.000 euros. La tramitació d'aquests expedients sols
exigeix l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient
de la factura corresponent i tenir una duració màxima d'un any,
requisits que han estat complerts.
Palma, 9 de juny de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Palma, 19 de juny de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
X)
A la pregunta RGE núm. 8350/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a cost
de les obres de canalització de les aigües pluvials d'Alaior.
(BOPIB núm. 83 de 15 de maig de 2009).
Quin cost tenen les obres que actualment està realitzant la
Conselleria de Medi Ambient amb relació a la canalització de
les aigües pluvials d'Alaior en la seva primera fase?
El cost de les obres de "protecció front avingudes del nucli
urbà d'Alaior (actuació d'urgència)" ha estat de 186.547,79
euros (IVA inclòs).
Palma, 4 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8239/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberà, relativa a redacció
d'un nou avanç de modificació del PGOU dels terrenys de Son
Simonet. (BOPIB núm. 83 de 15 de maig de 2009).
Quina necessitat va motivar que la Conselleria d'Habitatge
i Obres Públiques contractés la redacció d'un avanç de
modificació del PGOU del terreny de Son Simonet per un
import de 12.000 euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern?
La necessitat de comptar amb sols per a habitatges de
protecció pública a Palma exigeix estudiar totes les possibilitats
de desenvolupar els sols urbans que són de titularitat pública. A
Son Simonet l'ordenació prevista pel Pla general és
contradictòria amb el nivell de protecció històricaarquitectònica dels edificis de la caserna existent per la qual
cosa és imprescindible saber si hi pot haver comptabilitat entre
la protecció esmentada i la implantació d'usos residencials
destinats a HPP.
Per altra banda, la contractació de l'assistència tècnica per
al'elaboració d'un estudi de reurbanització dels terrenys a Son
Simonet, en data 29 de juliol del 2008, per un import de 12.000
euros a l'arquitecte Francesc Pizà Alabern es va realitzar d'acord
amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic vigent en el moment de la contractació, BOE núm. 261.
Es considera com a contracte menor, ja que la seva quantia és
inferior a 18.000 euros. La tramitació d'aquest expedient sols
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació a l'expedient
de la factura corresponent.
Quant al procediment d'adjudicació, els contractes menors
es podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb
capacitat d'obrar i que compti amb l'habilitació professional
necessària per realitzar la prestació, tal i com es compleix en
aquest cas.

Ordre de Publicació
Y)
A la pregunta RGE núm. 8351/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
menyspreu a Menorca en el pla hidrològic. (BOPIB núm. 83 de
15 de maig de 2009).
Per quin motiu s'ha relegat Menorca a un segon plànol en
el nou Pla hidrològic, tota vegada que els doblers prevists per
a aquesta illa a l'esmentat pla són inferiors al de les altres
illes?
Aquesta pregunta es correspon amb el manifestat en la
resposta a la pregunta 8161/09 (apartat 4t).
Palma, 8 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
Z)
A la pregunta RGE núm. 8907/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
obres de la dessaladora de Ciutadella. (BOPIB núm. 84 de 22
de maig de 2009).
Les obres de la dessaladora de Ciutadella s'iniciaren l'any
2006, havent transcorregut pràcticament tres anys sense que
hagin finalitzat. Ens pot indicar quan està previst la
finalització d'aquesta obra? Quin era el pressupost assignat i
quin ha estat el cost que s'ha abonat? En cas d'existir despeses
extraordinàries, quant pugen?
1. El contracte de les obres incloses en la concessió per al
projecte, construcció i explotació de la instalAlació dessaladora
d'aigua marina de Ciutadella (Menorca), es va signar amb data
30 de novembre del 2005, sent el termini inicial per a la
finalització de les esmentades obres el 31 de desembre del 2008.
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2. En data 26 de desembre del 2007 es va autoritzar la
redacció del projecte modificat núm. 1. En data 22 de gener del
2008 es va signar l'acta de suspensió parcial de les obres
afectades pel projecte modificat núm. 1.
3. Com a conseqüència de les dificultats derivades de
l'execució dels treballs que tenen interferència amb les unitats
d'obra projectades en el projecte modificat núm. 1, que estan
paralitzades, es fa més complexa l'execució i es necessita un
temps major per finalitzar-la.
4. El passat 4 de novembre del 2008 el Secretari d'Estat de
Medi Rural i Aigua del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural
i Marí, de conformitat amb l'informe de l'advocacia de l'Estat de
data 20 d'octubre, va resoldre:
a) Aprovar la modificació núm. 1 de la concessió per al
projecte, construcció i explotació de la instalAlació
dessaladora d'aigua marina de Ciutadella (Menorca) pel seu
pressupost líquid de 17.006.964,43 euros, que produeix un
addicional líquid sobre el pressupost vigent de 4.531.875,18
euros, equivalent al 11,59% del preu primitiu de contracte
i al 36,32% del pressupost d'execució per contracta primitiu
fent constar que reuneix els requisits exigits per la Llei i el
Reglament general de contractes de les administracions
públiques i que incorpora el reglamentari estudi de seguretat
i salut.
b) Aprovar els 27 nous preus, incorporats a la modificació
núm. 1, calculats de conformitat amb l'establert en l'article
158 del reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
c) Concedir una ampliació de termini comptant a partir de la
data de la signatura del nou contracte de la modificació núm.
1, per a l'execució de les obres afectades per aquesta
modificació núm. 1, sent la data legal per a la finalització de
les obres el 31 de desembre del 2010.
Palma, 3 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
AA)
A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8909/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a import de la
despesa del transport d'aigua potable a Sant Climent que
assumirà el Govern. (BOPIB núm. 84 de 22 de maig de 2009).
Quin import de la despesa ocasionada pel transport d'aigua
potable a Sant Climent (Maó) pensa assumir la Conselleria de
Medi Ambient?
En aquests moments s'està en negociacions amb
l'ajuntament.
Palma, 8 de juny de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
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Ordre de Publicació
AB)
A la pregunta RGE núm. 9662/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a resultats
dels darrers procediments de verificació i calibratge dels
equips de radiologia de l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm.
87 de 12 de juny de 2009).
Quin ha estat el resultat dels darrers procediments de
verificació i calibratge dels equips realitzats en el servei de
radiologia de l'Hospital Can Misses? En quina data es
realitzaren?
Els resultats de verificació i calibratge dels equips de
radiologia de l'Hospital Can Misses han estat correctes i
classificats com a "apte" d'acord amb les proves i els informes
de les empreses encarregades del manteniment. Les proves de
manteniment es realitzaren entre desembre del 2008 i febrer del
2009, com es veu a la taula següent:
Equip

Empresa

Data

Resultat

Ortopantomògraf

Ibermansa

09/12/200
8

Apte

Generador RX

Ibermansa

01/12/200
8

Apte

Generador RX

Ibermansa

02/12/200
8

Apte

Portàtil RX

Ibermansa

04/12/200
8

Apte

Portàtil RX

Ibermansa

03/12/200
8

Apte

Telemando RX

Ibermansa

05/12/200
8

Apte

Arc quirúrgic

Ibermansa

12/12/200
8

Apte

Arc quirúrgic

Ibermansa

10/12/200
8

Apte

Mamògraf

Emsor

17/04/200
8

Apte

Tac helicoidal

General Electric

17/11/200
8

Apte

Arc quirúrgic

Philips

17/02/200
9

Apte

Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AC)
A la pregunta RGE núm. 9663/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a resultats
de les darreres mesures de les concentracions d'activitat per
radiació en l'aire a l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 87
de 12 de juny de 2009).
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Quin ha estat el resultat de la darrera mesura de les
concentracions d'activitat per radiació en l'aire a l'hospital de
Can Misses? En quina data es va fer?
A l'hospital Can Misses no es fan mesures de la
concentració per radiació en l'aire. En canvi sí es fan dins els
controls de qualitat les verificacions dels nivells de radiació
anomenades "dosimetries d'àrea" que consten dins l'informe
corresponent adjuntat a la solAlicitud de documentació del Grup
Popular, núm. registre 9659/09.
Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin és el nombre de pacients atesos dins el Programa
d'Atenció Dental Infantil(PADI)en el centre de salut de Sant
Antoni des de gener del 2009?Indicau quin professional els ha
visitat.
El nombre de pacients atesos dins el programa d'atenció
dental infantil, en el centre de salut de Sant Antoni des de gener
del 2009 és de 40 nins.
Nins

MRB-CT

19

AG

21

Ordre de Publicació
AF)
A la pregunta RGE núm. 9666/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a mesures
especials per a les treballadores del servei de radiologia de
l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de
2009).
Quines mesures de protecció especial es prenen amb les
treballadores del servei de radiologia de l'hospital de Can
Misses embarassades o en període de lactància?

Ordre de Publicació
AD)
A la pregunta RGE núm. 9664/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a pacients
atesos dins el programa PADI. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny
de 2009).

Professional

Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AE)
A la pregunta RGE núm. 9665/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a detecció
de patologies als professionals del servei de radiologia de
l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de
2009).
S'ha detectat en els historials metges dels tècnics de
radiologia, que desenvolupen les seves funcions en el servei de
radiologia de l'hospital de Can Misses, alguna patologia que
pugui ser considerada un efecte secundari relacionat amb la
seva activitat laboral?
No. Segons l'escrit de la metgessa de Treball de la unitat de
Prevenció de Riscos Laborals, després de la revisió dels
reconeixements mèdics realitzats, així com de les exploracions
clíniques i de les proves complementàries realitzades, no s'han
detectat alteracions específiques que estiguin relacionades amb
els efectes que produeixen les radiacions ionitzants.

Les mesures adoptades són les del protocol d'actuació per
a les treballadores exposades als riscos derivats de l'exposició
del fetus a les radiacions ionitzants, de juny del 2002, del
Consell de Seguretat Nuclear i les normes específiques de
l'hospital.
Les fitxes informatives adjuntes a la resposta queden
dipositades al Registre General de l'Oficialia Major a
disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
AG)
A la pregunta RGE núm. 9667/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, relativa a
periodicitat dels exàmens de salut al personal de radiologia de
l'hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de
2009).
Amb quina periodicitat es realitzen exàmens de salut al
personal que desenvolupa el seu treball en el servei de
radiologia de l'Hospital Can Misses? Indicau les dates de les
darreres revisions realitzades.
La periodicitat amb que es realitzen els exàmens de salut al
personal que desenvolupa el seu treball en el servei de
radiologia de l'Hospital Can Misses són anuals.
La Planificació Preventiva (annex I) i el llistat amb les
visites realitzades al personal del Servei de Radiologia (annex
II) adjunts a la resposta queden dipositats al Registre General
de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs. Diputats.
Palma, 3 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
AH)
A les preguntes RGE núm. 10179/09 a 10183/09,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i
Hachero, relatives a redacció dels mapes escolars de Menorca,
Mallorca, Eivissa i Formentera i a termini per aprovar els
respectius mapes escolars. (BOPIB núm. 88 de 19 de juny de
2009).
En quina situació es troba actualment la redacció dels
mapes escolars de Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera,
respectivament? Quins terminis s'ha marcat la Conselleria
d'Educació per aprovar els respectius mapes escolars de les
Illes Balears?
En relació amb l'actual situació dels mapes escolars de
Menorca, Eivissa i Formentera, al igual que el de Mallorca, es
troben en una fase final de disseny de la web pel que fa al
format i contingut, amb la colAlaboració de l'empresa Nexus
Geogràfics de Girona.
Aquesta fase final ha vengut precedida de la validació de les
dades per part dels consells escolars de tots els municipis de les
illes. Aquests han tingut un mes de termini per aportar les
esmenes oportunes a aquesta direcció general, així com les
errades que els centres hagin pogut observar a les seves dades.
Rebudes les esmenes a les fitxes municipals que contenen
les dades de població, evolució de la població, centres, tipus de
centres, unitats, taxes d'escolarització, infraestructures, etcètera;
aquestes seran integrades a la base de dades final que l'empresa
està dissenyant, amb la finalitat de què el mapa escolar sigui
dinàmic i fàcilment modificable cada any.
Pel que fa als terminis, a final de juliol, es podrà tenir ja una
versió de prova de la web, que serà analitzada per la direcció
general per fer una darrera revisió de les dades finals.
Palma, 7 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AI)
A la pregunta RGE núm. 10184/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a Registre
oficial del patrimoni històric que es troba fora de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 88 de 19 de juny de 2009).
La Comissió d'Educació i Cultura del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 18 de setembre de 2008, va aprovar
per unanimitat el text de la proposició no de llei RGE núm.
4569/08, relativa al Registre del oficial del patrimoni històric
que es troba fora de les illes, amb els següents punts:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un inventari del patrimoni històric que
es troba fora de les illes, susceptible de ser retornat en un
futur.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, juntament amb els consells insulars i les
forces i cossos de seguretat de l'Estat, treballi en un pla de
lluita contra l'espoli per tal d'evitar la fuita, la
descontextualització i fins i tot la destrucció del patrimoni
històric de les Illes Balears.
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Quines gestions ha fet la Conselleria d'Educació respecte
el compliment dels punts de la resolució?
Actualment els directors dels centres que depenen de la
Direcció General de Cultura estan treballant en l'elaboració d'un
inventari o registre oficial del patrimoni històric que es troba
fora de les Illes Balears.
Mentre restam a l'espera d'aquest inventari definitiu, us
adjuntam un llistat actualitzat a dia d'avui on, a títol indicatiu i
sense ànim exhaustiu, es detallen algunes de les peces i
documents més significatius juntament amb la seva actual
ubicació.
Museu

Peces

Museo Arqueológico Nacional
(Madrid)

Bous de Costitx
Material divers de PolAlèntia
Atleta de Santanyí
ColAlecció A. Vives y Escudero
ColAlecció Arturo Pérez-Cabrero

Real Armería de Madrid

Armes i cimera del Rei en Jaume

Museu d'Arqueologia de
Catalunya

ColAlecció Planas
Guerrer de Son Gelabert (Lloret)
Minerva de Cas Treginer
Niké d'or (PolAlèntia)
Material Sa Carrotja (Ses Salines)
Necròpolis de Can Frit i Can Prats
(Sant Antoni de Portmany) i Can
Gavino (Formentera), excavades per
J. Colomines de l'Institut d'Estudis
Catalans

Museu de Ceràmica de
Barcelona

Ceràmiques almohades del carrer
Zavellà (Palma)

Museu Arqueològic de
Barcelona

ColAlecció Josep Costa "Picarol"
Sepultures de necròpolis d'Eivissa i
Formentera

Museu del Cau Ferrat de Sitges

ColAlecció d'objectes reunits per
Santiago Rusiñol (1912)

Museu d'Arts Decoratives de
BCN

ColAlecció d'objectes reunits per E,
Cabot Rovira, procedents d'Eivissa

Museu Arqueològic de
Cambridge

Ceràmiques pretalaiòtiques
provinents de la cova d'Ariant
(Pollença)

Museu Arqueològic de Girona

ColAlecció 3 peces santuari Es
Culleram

Museu Arqueològic de
Cantàbria

ColAlecció 7 peces del Puig des
Molins

Museu Arqueològic d'Alacant

Inscripció s/làmina de coure santuari
Es Culleram

Museu Provincial de València

Estàtura romana d'infant (Eivissa)

Museu de Prehistòria (SIP)

ColAlecció d'objectes d'Eivissa,
principalment de la colAlecció Pérez
Cabrero

Museu Municipal de València

ColAlecció d'objectes d'Eivissa,
provinents de la colAlecció Martí i
Esteve

Ashmolen Museum d'Oxford

ColAlecció d'objectes d'Eivissa

Museu de Belles Arts de
Boston

ColAlecció d'objectes d'Eivissa

Museu Metropolitan de Nova
York

ColAlecció d'objectes d'Eivissa

3000

BOPIB núm. 92 - 31 de juliol de 2009

Biblioteca Nacional de França

Cap de Tiberio (Maó)

Hispanic Society of America
(Nova York)

Mercuri (Es Mercadal)
Guerrer (Ciutadella)

Museu Arqueològic de
Cambridge

Duplicats de peces de Trepucó i Sa
Torreta

Laboratori d'Antropologia de
Granada

Material de la cova de S'Abrigall
(Ciutadella)

Universitat Complutense de
Madrid

Restes de navetes (Ciutadella i Maó)

Arxiu

Documents

Archivo Casa Ducal de
Medinaceli

Documents del Regne de Mallorca
(segles XIII-XIV)

París, Montpeller i Perpinyà

Documents de la Cancelleria de la
Corona de Mallorca (1276-1349)

Arxiu de la Corona d0'Aragó

Fons no inventariats

Arxiu Nacional de Praga

Fons de l'Arxiduc Lluís Salvador
(segle XIX)

Arxiu Històric Nacional

Secció de Clergat: documentació
sobre diversos ordes religiosos
Secció de còdexs: un llibre de
privilegis i franqueses del Regne
de Mallorca

Biblioteca de Peralada

Un llibre de privilegis i franqueses
del Regne de Mallorca

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

Ordre de Publicació
AJ)
A la pregunta RGE núm. 10185/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ampliació
dels recursos per al manteniment del sistema de reutilització de
llibres de text. (BOPIB núm. 88 de 19 de juny de 2009).
Quines mesures ha emprès la Conselleria d'Educació
respecte de la petició que varen fer alguns directors d'instituts
demanant més recursos per fer front al sistema de reutilització
de llibres de text per al curs que ve?
En data de dia 25 de juny del 2008 i de dia 29 d'abril del
2009 es varen publicar les ordres que regulen la implantació del
Programa de reutilització i la creació d'un fons de llibres de text
i de material didàctic per a l'alumnat d'Educació Primària i
Secundària respectivament. L'ordre del Programa de
reutilització de llibres i material curricular es va elaborar a partir
de les propostes que feren tots els sectors que formen part de la
comunitat escolar i entre ells la junta directiva de l'ADIPMA.
Dissortadament la junta directiva del FADESIB va declinar la
convidada del director general d'Innovació per poder fer les
seves propostes. Cal comentar que varen ser de gran utilitat les
propostes que en les visites ens feren els IES que ja tenien
programes semblants en funcionament. Finalment, les dues
ordres varen ser aprovades amb la majoria d'esmenes
presentades al Consell Escolar de les Illes Balears. La
Conselleria d'Educació, conscient dels processos que es generen
quan s'implanten nous programes, preveu ambdues ordres, el

nomenament d'un coordinador del programa que conjuntament
amb la comissió de seguiment puguin compartir les tasques i les
responsabilitats i la possibilitat que aquesta persona pugui
disposar de tres hores lectives que podrà acumular els mesos de
juny i setembre, ja que l'ordre de secundària contempla com a
termini el mes d'octubre per poder comunicar el nombre
d'alumnat adherit.
Per una altra part, les hores de coordinació i dedicació al
programa és compatible amb altres tasques del personal del
centre que tenen reducció horària (majors de 55 anys) i que es
poden utilitzar per donar suport a l'equip directiu. També pot
donar suport al programa el personal docent en comissió de
serveis exempt d'activitat docent.
Pel que fa a les tasques de control i bon ús d'utilització del
material escolar haurien de ser les mateixes que regulen el
centre per a la utilització de qualsevol material o mobiliari
escolar, ja que aquests llibres passen a ser de la titularitat de la
Conselleria d'Educació i Cultura. Els llibres sols han d'ésser
emmagatzemats els mesos d'estiu, si bé la Conselleria
d'Educació és conscient que hi ha centres amb problemes
d'espai físic, n'hi ha d'altres que disposen d'espai suficient. En
casos extrems sempre es poden emmagatzemar a les aules que
estan buides a l'estiu, i aprofitar l'inici de curs per fer el
repartiment dels llibres als alumnes adherits. Durant mesos que
duu actiu el programa destinat a Educació Primària, amb les
visites i les consultes, hem pogut dur endavant estratègies per
millorar tant el propi programa com l'atenció i el seguiment als
centres i les institucions implicades, així cal esmentar:
* Incorporació d'una persona a l'equip responsable del
programa.
* Pagaments puntuals i sense retards.
* Millora de l'aplicació informàtica.
* Visites personals de seguiment als centres.
* Atenció de consultes telefòniques i per correu de forma
ràpida i directa als centres i a les famílies.
* Reunions informatives amb els llibreters i les editorials.
* Informació puntual als ajuntaments tant amb comunicats
escrits com amb l'atenció de consultes.
* Campanya informativa conjuntament amb l'Ajuntament de
Palma.
* Dotació d'un pressupost de més de 2.000.000 euros.
A més, volem fer constar que l'equip responsable del
programa ha posat tot el seu esforç per estar pendent de tots els
centres interessats i ha estat sempre, i continua estant, a la
disposició de les associacions, tant de mares i pares com de
professorat, per poder millorar les condicions del programa a
partir de propostes constructives. En el cas dels centres de
Primària tenim molta informació recollida directament. També
estam convençuts que l'experiència valuosa dels 127 centres de
Primària adherits i la seva memòria serà de molta utilitat per a
continuar millorant. Des dels centres de Secundària també hem
pogut recollir informació, però a causa que el programa
comença molt progressivament a partir del curs 2009-2010
haurem d'esperar el pròxim curs per fer una valoració més
objectiva.
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Palma, 29 de juny de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AK)
A la pregunta RGE núm. 10186/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a situació
de l'òrgan de govern de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. (BOPIB
núm. 88 de 19 de juny de 2009).
En quina situació es troba actualment l'òrgan de govern de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó?
El Patronat de la Corona d'Aragó, òrgan rector de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó i adscrit al Ministeri de Cultura, es va
constituir l'any 2006.
Palma, 29 de juny del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AN)
A la pregunta RGE núm. 10189/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a previsió
d'increment d'infraestructures educatives a Maó. (BOPIB núm.
88 de 19 de juny de 2009).
Quina és la previsió d'increment d'infraestructures
educatives pel que fa a la Conselleria d'Educació per al
municipi de Maó?
Dins el Pla d'infraestructures 2008/2009 en el municipi de
Maó el total d'inversió és d'11.482.890,08 euros.

•
•

•
•

Ordre de Publicació
AL)
A la pregunta RGE núm. 10187/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a plans
d'emergència als centres escolars. (BOPIB núm. 88 de 19 de
juny de 2009).
En quina situació es troba ara mateix l'aplicació de plans
d'emergència als centres escolars?
Al llarg del curs escolar 2008/2009 s'han fet tots els plans
d'emergència i d'autoprotecció a totes les escoles del municipi
de Maó, així com a tota la resta de centres públics de Menorca.
Palma, 9 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AM)
A la pregunta RGE núm. 10188/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a
creixement de la població escolar. (BOPIB núm. 88 de 19 de
juny de 2009).
Quina és la previsió de creixement de la població escolar
que té la Conselleria d'Educació, per als propers anys, en tots
els segments d'edats, en el municipi de Maó?
En relació a l'evolució de la població per segments a Maó,
segons estimacions fetes per l'IBAE (Institut Balear
d'Estadística) i traslladades al mapa escolar, és d'un creixement
del 4,8% anual, respecte de les pautes demogràfiques dels
darrers 5 anys.
Palma, 7 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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•

Les actuacions són:
IES Cap de Llevant: ampliació de 4 aules i reforma de tot el
sistema de calefacció.
Nou centre d'infantil i primària (6-12), ubicat al camí d'en
Guixó. Ha d'incorporar alumnat que actualment està
escolaritzat al CP Sa Graduada.
IES Pasqual Calbó: ampliació de noves aules i reforma
general de l'edifici principal.
Nou Conservatori: ubicat a la Sala Augusta i al solar veí.
Està en fase de redacció del projecte.
CP Mateu Fontirroig: ampliació. Passarà de ser un centre
d'una línia a ser de dues línies. Ja està en construcció.

Dins el Pla d'infraestructures a curt termini, 2010-2011, hi
haurà previst l'ampliació de l'IES Joan Ramis i Ramis i la
previsió d'un nou centre d'educació infantil i primària.
Palma, 9 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AO)
A la pregunta RGE núm. 10190/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a projecte
del nou Conservatori de Música. (BOPIB núm. 88 de 19 de
juny de 2009).
En quina situació es troba actualment el projecte per al nou
Conservatori de Música de Menorca?
El projecte està en redacció. L'ajuntament treballa amb la
requalificació de l'edifici, ja que actualment està protegit i s'està
revisant el Catàleg de Patrimoni.
Palma, 9 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AP)
A la pregunta RGE núm. 10191/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ubicació
del nou Conservatori de Música. (BOPIB núm. 88 de 19 de
juny de 2009).
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Està avaluant la Conselleria d'Educació algun lloc distint
al de la Sala Augusta per ubicar-hi el nou Conservatori de
Música?
La Conselleria d'Educació i Cultura no ha avaluat una altra
ubicació que no sigui la Sala Augusta.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el Pla d'Ocupació
de les Illes Balears 2009-2011.

Palma, 9 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AQ)
A la pregunta RGE núm. 10192/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, relativa a ubicació
de la nova escola d'adults. (BOPIB núm. 88 de 19 de juny de
2009).
Està avaluant la Conselleria d'Educació alguna ubicació
distinta al de l'antic colAlegi de Sa Graduada de Maó per
ubicar la nova escola d'adults?
La ubicació de l'escola d'adults serà l'escola graduada,
sempre i quan no hi hagi necessitats extraordinàries
d'escolarització en el municipi.
Palma, 9 de juliol de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 11323/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre les actuacions desenvolupades
davant el virus H1N1 (grip A) des del Govern de les Illes
Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 11281/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació, davant la Comissió
d'Assumptes Socials, per tal d'informar sobre el Pla de
seguretat, salut i ambient laboral 2008-2011.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
RGE núm. 11330/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre la situació i les darreres
novetats referents a la grip A.
Així mateix, 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, la Mesa acorda d'atendre la petició
d'urgència formulada.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 11319/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera de Treball i Formació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 11421/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Esports i Joventut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Esports i Joventut, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre el funcionament, les
activitats desenvolupades i els pressuposts de l'Escola Balear de
l'Esport.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 11422/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Salut i Consum.

A)
Convocatòria de la sessió extraordinària de la Comissió no
permanent de Salut per tal de celebrar-hi la compareixença
RGE núm. 11330/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert als articles
61.2, 92.2 i 95 del Reglament de la cambra, i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit RGE
núm. 11348/09, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual se solAlicita la convocatòria de sessió
extraordinària de la Comissió no permanent de Salut per al
debat de la compareixença esmentada (publicada en aquest
BOPIB).
Així mateix, la Mesa es dóna per assabentada, i s'hi
manifesta d'acord, que, ateses les dates estivals i el consens
unànime per part de tots els grups parlamentaris i del Govern,
la Presidència, d'acord amb la presidenta de la Comissió no
permanent de Salut, procedeix a la convocatòria amb caràcter
immediat de la sessió de què es tracta per a les 16,30 hores del
mateix dia. En conseqüència, la Mesa n'habilita el dia de la data
a aquests efectes.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut i Consum, davant la Comissió no permanent
de Salut, per tal d'informar sobre la posada en funcionament de
l'Hospital de Son Espases i les solucions als accessos al centre.

Ordre de Publicació
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
RGE núm. 11423/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Turisme.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Turisme, davant la Comissió de Turisme, per tal
d'informar sobre la situació del Palau de Congressos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Escrit RGE núm. 11356/09, del Grup Parlamentari
Popular, de convocatòria de la Junta de Portaveus per tal que
acordi la compareixença urgent del conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori davant la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se solAlicita
una reunió urgent de la Junta de Portaveus per tal que acordi la
compareixença urgent del conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori davant la Diputació Permanent, per tal d'informar
sobre la greu situació i el deteriorament del transport ferroviari
de les Illes Balears durant el present estiu; i es dóna per
assabentada que la Presidència ha convocat la Junta de
Portaveus per tractar sobre aquest assumpte en sessió del dia de
la data.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la cambra, acord negatiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 11357/09, del Grup Parlamentari
Popular, de convocatòria de la Diputació Permanent per tal de
procedir al debat i a la votació de l'escrit RGE núm. 11356/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat i acorda
trametre'l a la Junta de Portaveus amb caràcter immediat i a la
presidenta perquè en resolgui.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la cambra, acord negatiu respecte
de l'escrit RGE núm. 11356/09 (publicat en aquest BOPIB), per
la qual cosa aquesta solAlicitud queda sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Adscripció al Grup Parlamentari Popular del diputat
Miquel Munar i Cardell.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 de juliol de 2009, resta assabentada de l'escrit RGE núm.
11276/09, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Munar i
Cardell, mitjançant el qual manifesta la seva voluntat
d'adscriure's al Grup Parlamentari Popular.
Així mateix, la Mesa resta assabentada de l'escrit RGE núm.
11277/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant
el qual es comunica l'acceptació de l'adscripció del diputat
esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 de juliol de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 91, de 17 de juliol de
2009.
- Pàg. 2950 i 2958. Respostes a preguntes. Apartat A)
On diu: RGE núm. 49/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 46/09, ...
- Pàg. 2952 i 2965. Respostes a preguntes. Apartat AL)
On diu: RGE núm. 4782/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7790/09, ...
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