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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 8229/09, relativa a
avantprojecte de reforma de la Llei d'estrangeria, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament

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

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

A la seu del Parlament, 11 de juny de 2009.
El secretari:
Miquel A. Llauger i Rosselló.
El president:
Francesc Dalmau i Fortuny.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9650/09, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria Alberdi i Castell,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a índex d'audiència
dels darrers dos mesos. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9634/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i
Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a TV3CAT. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9648/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació íntegra de
TV3. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9645/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions per promoure la
música de les Illes Balears. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9649/09, de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais d'informació
electoral a IB3. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9653/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat d'ingressos a IB3. (BOPIB
núm. 87 de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9654/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat de pagament de nòmines
a IB3. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9655/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat de pagament de les
nòmines del persona subcontractat d'IB3. (BOPIB núm. 87 de
12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9656/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat del pagament de factures
a IB3. (BOPIB núm. 87 de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9657/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució del deute a IB3.
(BOPIB núm. 87 de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 11 de juny de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
9658/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a estat de pagaments a
proveïdors. (BOPIB núm. 87, de 12 de juny de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la situació i
les darreres novetats referents a la grip A (RGE núm.
11330/09).

A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió extraordinària de dia 28 de juliol de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Salut i Consum qui, acompanyat de la directora general de Salut
Pública i Participació, del director general del Servei de Salut,
del cap de gabinet, de l'assessor i del director assistencial del
Servei de Salut, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 9651/09.

A la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 11 de juny de 2009, decaigué la
pregunta esmentada, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a presència dels principals líders polítics durant la
campanya (BOPIB núm. 87, de 12 de juny d'enguany), a causa
de l'absència d'aquest diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 12287/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
deute del Govern de l'Estat. (Mesa de 16 de setembre de 2009).

RGE núm. 12288/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
legislació de regulació del paisatge. (Mesa de 16 de setembre
de 2009).

RGE núm. 12289/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
superfície d'espais protegits. (Mesa de 16 de setembre de
2009).

RGE núm. 12290/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a pla
d'acció de l'Estratègia balear contra el canvi climàtic. (Mesa
de 16 de setembre de 2009).

RGE núm. 12291/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
avantprojecte de llei de residus. (Mesa de 16 de setembre de
2009).

RGE núm. 12292/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
punts negres a les costes de les Illes Balears. (Mesa de 16 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12293/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a llei
de reserva de la biosfera. (Mesa de 16 de setembre de 2009).

RGE núm. 12294/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
catàleg de zones humides. (Mesa de 16 de setembre de 2009).

Palma, a 16 de setembre de 2008.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Els trenta milions d'euros pendents de pagar el passat març
de l'any 2008 per fer front a les destrosses produïdes per les
torrentades dels dies 4 i 5 d'octubre de 2007 ja estan liquidats
tots els deutes o encara queda pendent de pagar alguna cosa per
part del Govern de l'Estat?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines previsions, quant a terminis, té el Govern per a la
presentació d'una iniciativa legislativa al Parlament relativa a la
regulació del paisatge de les Illes Balears, si la seva previsió era
dins l'any 2008 i som a finals de l'any 2009?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la superfície d'espais protegits de la xarxa balear
d'espais naturals a la data de dia 1 de juliol de 2009?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba en aquests moments -1 de setembre de 2009-
el pla d'acció de l'Estratègia balear contra el canvi climàtic?

Palma, a 3 de setembre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins treballs porta a terme el Govern, amb mitjans propis
o contractats a tercers, per a la redacció d'un avantprojecte de
llei de residus?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba l'informe que era un esborrany el desembre de
2007, referent als 700 punts negres a les costes de les Illes
Balears que va emetre el Ministeri de Medi Ambient?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba en aquests moments l'elaboració de la Llei de
reserva de la biosfera?

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

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 escrita.

Com es troba en aquests moments el catàleg de zones
humides protegides?
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Palma, a 3 de setembre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 12365/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions per millorar la seguretat a les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 16
de setembre de 2009).

Palma, a 16 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa, atesa la necessitat d'un pronunciament urgent
de la Cambra en relació amb aquest assumpte a causa de la
creixent inseguretat que s'ha generat a la nostra comunitat
autònoma.

Exposició de motius

Les Illes Balears veuen desvirtuada la seva població sobretot
durant els mesos d’estiu. Aquest fet, que suposa el
desenvolupament de la nostra economia, propicia una major
demanda de seguretat que es veu dificultada per una falta de
mitjans per part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Per altra banda, les accions criminals perpetrades per la
banda terrorista ETA durant aquest estiu passat a la nostra
comunitat autònoma han posat en evidència una major
necessitat de recursos i de mitjans per fer-hi front i
desmitifiquen les Illes com un lloc segur front els atacs
terroristes.

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

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, mitjançant els instruments que consideri
oportuns, s’estableixin compromisos amb el Govern d’Espanya
que garanteixin les inversions necessàries per millorar les
instalAlacions que a les nostres illes tenen els cossos i les forces
de seguretat de l’Estat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè gestioni davant el Govern d’Espanya el
compliment del compromís adquirit per tal de construir amb la
major brevetat possible les noves instalAlacions per a les forces
i cossos de seguretat de l’Estat pendent d’executar des de l’any
2005.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè gestioni davant el Govern d’Espanya la
materialització del compromís adquirit per l’Estat i construeixi
de manera immediata el promès quarter de la Guàrdia Civil de
Calvià, el solar del qual fou cedit per l’ajuntament d’aquest
municipi per a aquest objectiu.

Palma, a 9 de setembre de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 12285/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a derogació i suspensió del Decret de català a sanitat,
amb tramitació davant la Comissió no permanent de Salut.
(Mesa de 16 de setembre de 2009).

Palma, a 16 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió no permanent de
Salut.

Exposició de motius

Atesa la presentació del Pla de contingència de la Grip A per
part de la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes
Balears que evidencia la necessitat de prendre mesures
sanitàries extraordinàries davant la pandèmia de Grip A
decretada per l'OMS.

Atès que dins aquest pla es contemplen tres nivells o fases
diferents en funció de la incidència de la grip a la nostra
comunitat amb l’adopció en cada cas de mesures extraordinàries
per tal de poder fer front a la demanda sanitària dels ciutadans
de les Illes.

Atès que fins i tot està previst eliminar la concessió de
permisos de vacances o llicències amb la intenció que el
personal sanitari es dediqui expressament i exclusivament a
l’atenció d’aquesta nova necessitat sanitària amb la
reorganització de tots els recursos sanitaris disponibles.
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Atès que també es pot fer necessari la contractació de més
professionals de totes les categories.

Atès que totes les mesures que impliquin que els
professionals sanitaris es puguin dedicar a millorar la seva
formació tècnica, en qualsevol cas, però encara més davant
aquesta nova situació sanitària amb l’adquisició de formació
específica i totes aquelles que impliquin també que les Illes
Balears siguin un destí atractiu per a tot el personal sanitari que
es pugui haver de contractar de manera eventual.

Atès que en l’actualitat el decret que regula l’acreditació de
coneixements de llengua catalana a la sanitat, així com la
normativa que el desenvolupa, només contempla una moratòria
d’aplicació a determinades categories i que resulta ja aplicable
a la resta de categories en les contractacions eventuals
estatutàries i laborals, així com a l'OPE ja convocada.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar el decret que regula la exigència de
coneixements de català a l’àmbit sanitari de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i subsidiàriament a suspendre la
seva aplicació de manera indefinida i per a totes les categories,
com una de les mesures contemplades des del primer nivell
contemplat al Pla de contingència de la Grip A presentat i
aprovat per la Conselleria de Salut i Consum.

Palma, a 20 d'agost de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 1212/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Fira
del Camp d'Alaior 2007. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer de
2008).

A quina quantitat ascendeixen les ajudes que se donaren
per a la celebració de la Fira del Camp d'Alaior de l'any
2007?

Les ajudes donades per a la celebració de la Fira del Camp
d'Alaior de l'any 2007 ascendiren a un total de 9.149,00 euros
als ramaders, per participació de les explotacions i tenint en
compte el nombre d'animals presentats.

Palma, 27 d'agost de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 1213/08, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a Fira
del Camp d'Alaior 2008. (BOPIB núm. 31 de 22 de febrer de
2008).

A quina quantitat ascendeixen les ajudes que es donaren
per a la celebració de la Fira del Camp d'Alaior de l'any
2008?

Les ajudes donades per a la celebració de la Fira del Camp
d'Alaior de l'any 2008 ascendiren a un total de 15.000,00 euros,
mitjançant conveni amb l'Ajuntament d'Alaior i el Consell
Insular de Menorca.

Palma, 27 d'agost de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 8659/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a producció
programa "Balears en Acció". (BOPIB núm. 55 de 10 d'agost
de 2008).

Quina empresa produeix el programa "Balears en Acció"?

El programa Balears en Acció està produït per Animus.

Palma, 27 d'octubre de 2008.
El director general de l'EPRTVIB:
Antoni Martorell i Reynés.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6779/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a antic
ambulatori d'Inca. (BOPIB núm. 79 de 17 d'abril de 2009).

A quins usos pensa la conselleria destinar l'edifici de l'antic
ambulatori d'Inca, c/ Mestre Antoni Torrandell?

L'antic ambulatori d'Inca, que es troba actualment en desús,
es destinarà a consultes externes. Prestarà atenció i servei a
diferents especialitats, com per exemple reumatologia i
psiquiatria, rehabilitació fisioterapèutica, un gabinet endocrí, un
gabinet per a dermatologia i un gabinet per a pneumologia.

La inversió permetrà a més de millorar l'atenció dels usuaris
d'aquestes especialitats tan demandades:
• Alliberar espai dins el recinte de l'Hospital, amb l'ampliació

de la unitat d'Urgències.
• Possibilitar la creació d'una unitat de curta estada pròpia

dels hospitals comarcals com hi ha a Son Llàtzer i a
Manacor.

• I incrementar el nombre de llits de la UCI.
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El projecte es troba en fase de licitació; actualment s'avaluen
totes les ofertes presentades al concurs (publicat al BOIB dia 9
de juliol de 2009).

Palma, 10 de setembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Tomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 6931/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a
fisioterapeutes escolars de Menorca. (BOPIB núm. 80 de 24
d'abril de 2009).

Quines són les actuacions fetes per les conselleries
d'Educació i Cultura i d'Interior per tal d'augmentar el nombre
de fisioterapeutes que atenen els escolars amb necessitats
espacials a Menorca?

En aquests moments, la dotació de fisioterapeutes per a les
escoles de Menorca es pot considerar suficient, atès el nombre
d'alumnes que requereixen aquesta atenció.

Des de fa alguns cursos, la Conselleria d'Educació té
assignats als centres educatius de segon cicle d'Educació Infantil
i Primària de Menorca 3 fisioterapeutes:
• una per a Maó, adscrita a l'ASCE (aula substitutòria de

centre especial) del CP Mare de Déu del Carme,
• una per a la zona centre de l'illa (Alaior, Es Mercadal i

Fornells, Ferreries i Es Migjorn Gran), tot i que també atén
algun/a alumne/a de Ciutadella,

• una per als centres de Ciutadella, adscrita a l'aula ASCE del
CP Pere Casasnovas, tot i que atén alumnat de l'ASCE de
l'IES Josep Maria Quadrado.

A més, en colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca,
s'atén alumnat del primer cicle d'Educació Infantil de les escoles
amb dos fisioterapeutes integrats a l'estructura de l'Equip
d'Atenció Primerenca (EAP), amb una funció no tant
d'intervenció directa amb l'alumnat, sinó per orientar i donar
pautes a les educadores i a les famílies sobre la detecció,
l'organització de l'aula i dels espais.

Palma, 30 d'abril de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 8180/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
reducció del nombre de vaques a Menorca. (BOPIB núm. 82 de
8 de maig de 2009).

Considera el Govern de les Illes Balears que per tal de
mantenir la producció és necessari reduir el nombre de vaques
a Menorca?

Analitzant la pregunta, conté un contrasentit perquè en
principi sembla que la relació entre el nombre d'efectius lleters
i la seva producció ha de ser directament proporcional.

Però el manteniment de la producció de llet és un tema més
complex i no pertany precisament a les matemàtiques, sinó a
l'àmbit de la fisiologia.

Així, si es mantenen a les explotacions vaques amb una edat
o un nombre de lactacions excessiu, no només davalla la
producció d'aquestes animals, sinó també la qualitat de la llet.
Recordem que la sobreexplotació dóna lloc a patologies
cròniques dels mugrons, entre altres malalties. Això implica que
els costos de producció a l'explotació augmenten, pels
tractaments necessaris, i el preu per litre de llet que es paga al
ramader es penalitza per la manca de qualitat.

Palma, 27 d'agost de 2009.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8217/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, relativa a mesures de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori que han
contribuït a frenar l'atur. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig de
2009).

Amb quines actuacions i mesures dutes a terme des de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori s'ha
contribuït a frenar l'atur i fomentar l'activitat econòmica
productiva a cada una de les quatre illes, des de l'inici de la
present legislatura fins a l'actualitat?

Conveni de colAlaboració entre l'Administració general de
l'Estat i la CAIB en matèria de ferrocarril.

- Convenis de colAlaboració entre la Conselleria de Mobilitat
i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears i els
consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera per dur a
terme les actuacions en matèria de transport públic de viatgers.

Palma, 7 de setembre de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8218/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, relativa a noves actuacions
de la Conselleria de Mobilitat per contribuir a frenar l'atur.
(BOPIB núm. 82 de 8 de maig de 2009).

Quines iniciatives, noves actuacions o mesures
relacionades amb les competències de la Conselleria de
Mobilitat pensa dur a terme el Govern per contribuir a frenar
l'atur i fomentar l'activitat econòmica productiva a cada una
de les quatre illes?
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Conveni de colAlaboració entre l'Administració general de
l'Estat i la CAIB en matèria de ferrocarril.

Convenis de colAlaboració entre la Conselleria de Mobilitat
i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears i els
consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera per dur a
terme les actuacions en matèria de transport públic de viatgers.

Palma, 7 de setembre de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8219/09, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, relativa a noves actuacions
de la Conselleria de Mobilitat per contribuir a frenar l'atur.
(BOPIB núm. 82 de 8 de maig de 2009).

Quines iniciatives, noves actuacions o mesures
relacionades amb les competències de la Conselleria de
Mobilitat, pel que fa a l'ordenació territorial, pensa dur a
terme el Govern per contribuir a frenar l'atur i fomentar
l'activitat econòmica productiva a cada una de les quatre illes?

La Llei de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears.

La Llei d'ordenació del territori i de l'urbanisme de les Illes
Balears.

Palma, 7 de setembre de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 9668/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a partida
destinada al palau de congressos de Palma. (BOPIB núm. 87
de 12 de juny de 2009).

Quina quantitat econòmica destina enguany INESTUR per
a la construcció del Palau de Congressos de Palma? I
EMOPSA?

Com ja hem contestat vàries vegades, la quantitat econòmica
que l'INESTUR preveu destinar a la construcció del Palau de
Congressos de Palma durant l'exercici 2009 és de 3.000.000
d'euros. Així consta al pressupost de l'INESTUR per a enguany.

L'empresa EMOPSA no pertany a la Conselleria de
Turisme, pertany a l'Ajuntament de Palma.

Palma, 20 de juliol de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 10206/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària corresponent a capítol
IV de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90
de 3 de juliol de 2009).

Quina ha estat la quantitat de la desviació pressupostària
amb què es va tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera que correspon al capítol IV d'atenció
especialitzada?

L'any 2008 a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera no es va
pressupostar capítol IV ni es va liquidar per aquest concepte cap
partida.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 10207/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària corresponent a capítol
IV de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90
de 3 de juliol de 2009).

Quina ha estat la quantitat de la desviació pressupostària
amb què es va tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera que correspon al capítol IV d'atenció primària?

L'any 2008 a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera no es va
pressupostar capítol IV ni es va liquidar per aquest concepte cap
partida.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 10208/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària corresponent a capítol
II de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90
de 3 de juliol de 2009).

Quina ha estat la quantitat de la desviació pressupostària
amb què es va tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera que correspon al capítol II d'atenció
especialitzada?

La quantia de la desviació pressupostària, un cop tancat l'any
2008, per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera corresponent
al capítol II d'atenció especialitzada va ser de 399.256,06 euros.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
N)

A la pregunta RGE núm. 10209/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària corresponent a capítol
II de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90
de 3 de juliol de 2009).

Quina ha estat la quantitat de la desviació pressupostària
amb què es va tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera que correspon al capítol II d'atenció primària?

La quantia de la desviació pressupostària, un cop tancat l'any
2008, per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera corresponent
al capítol II d'atenció primària va ser de 399.256,06 euros.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta RGE núm. 10210/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària corresponent a capítol
I de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90
de 3 de juliol de 2009).

Quina ha estat la quantitat de la desviació pressupostària
amb què es va tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera que correspon al capítol I d'atenció
especialitzada?

La quantia de la desviació pressupostària, un cop tancat l'any
2008, per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera que correspon
al capítol I d'atenció especialitzada va ser de 5.535.284,62
euros.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
P)

A la pregunta RGE núm. 10211/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària corresponent a capítol
I de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90
de 3 de juliol de 2009).

Quina ha estat la quantitat de la desviació pressupostària
amb què es va tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i
Formentera que correspon al capítol I d'atenció primària?

La quantia de la desviació pressupostària, un cop tancat l'any
2008, per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera que correspon
al capítol I d'atenció primària va ser de 3.388.704,80 euros.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 10212/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a
quantitat de la desviació pressupostària de l'Àrea de Salut
d'Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 90 de 3 de juliol de
2009).

Quina ha estat la desviació pressupostària amb la qual va
tancar l'any passat l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera?

La quantia de la desviació pressupostària, un cop tancat l'any
2008, per a l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera va ser de
9.306.288,31 euros.

Palma, 25 de juliol de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta RGE núm. 10874/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a trasllat de nounats
a Son Dureta. (BOPIB núm. 91 de 31 de juliol de 2009).

Quants trasllats a UCI de nounats de Son Dureta s'han
realitzat des de Menorca, Eivissa i Formentera els anys 2005,
2006, 2007 i 2008?

Menorca: 2005 4
2006 6
2007 20
2008 15

Eivissa i Formentera: 2005 10
2006 16
2007 13
2008 17

Palma, 2 de setembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum.
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta RGE núm. 10875/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a trasllats urgents a
cirurgia vascular de Son Dureta. (BOPIB núm. 91 de 31 de
juliol de 2009).

Quants trasllats urgents s'han fet a cirurgia vascular de
Son Dureta des de Menorca els anys 2005, 2006, 2007 i 2008?

2005 11
2006 11
2007 11
2008 6

Palma, 2 de setembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum.
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
T)

A la pregunta RGE núm. 10876/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a trasllats urgents a
neurocirurgia de Son Dureta. (BOPIB núm. 91 de 31 de juliol
de 2009).

Quants trasllats urgents s'han fet a neurocirurgia de Son
Dureta des de Menorca els anys 2005, 2006, 2007 i 2008?

2005 25
2006 30
2007 23
2008 28

Palma, 2 de setembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum.
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta RGE núm. 10877/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, relativa a serveis a Can
Misses. (BOPIB núm. 91 de 31 de juliol de 2009).

Té l'Hospital de Can Misses servei de neurocirurgia,
cirurgia vascular i UCI de nounats?

No, a l'actualitat aquests serveis sols existeixen a l'hospital
de referència de la nostra comunitat autònoma.

Palma, 2 de setembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum.
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
V)

A la pregunta RGE núm. 10915/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a concurs
sobre l'acord marc per a la provisió del servei d'hemodiàlisi.
(BOPIB núm. 91 de 17 de juliol de 2009).

Per quin motiu ha quedat desert el concurs sobre l'acord
marc per a la provisió del servei d'hemodiàlisi a Mallorca, tal
com publica el BOIB núm. 95 de 2009?

El motiu pel qual el concurs sobre l'acord marc per a la
provisió del servei d'hemodiàlisi publicat en el BOIB núm. 95
del 2009 ha quedat desert és el següent:

Aquest acord marc estava licitat per a l'àmbit de tota la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Cap de les empreses
presentades no va complir l'objecte del contracte perquè no
cobria l'àmbit territorial que exigeix l'acord marc, i per tant es
va declarar desert aquest concurs.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta RGE núm. 11333/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a suport i
potenciació de l'extensió del Conservatori Professional de
Música a Formentera. (BOPIB núm. 92 de 31 de juliol de
2009).

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?

A l'extensió de Formentera del Conservatori Professional de
Música i Dansa d'Eivissa, se li dota anualment una assignació
econòmica per a les seves despeses de funcionament, en funció
d'infraestructures, nombre d'alumnat i nombre de professorat, tal
com fa la Conselleria d'Educació i Cultura amb tots els seus
centres educatius.

D'altra banda es va solAlicitar a la conselleria que es dotés
l'extensió de Formentera amb un nou piano, i en aquests
moments s'han realitzat totes les gestions necessàries per poder
realitzar la compra. Per tant l'extensió de Formentera podrà
disposar d'aquest piano a l'inici del present curs escolar.

Palma, 24 d'agost de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta RGE núm. 11334/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a ampliació dels
serveis de formació professional a Formentera. (BOPIB núm.
92 de 31 de juliol de 2009).

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?

Per al proper curs 2009-2010 s'ha procedit a ampliar l'oferta
formativa a l'illa de Formentera atenent les necessitat de
formació detectades conjuntament amb el Consell de
Formentera i relacionada amb nous llocs de feina a Formentera.

L'oferta en qüestió és la següent: cicles d'educació infantil
i atenció sociosanitària, amb la possibilitat d'ocupar 25 places
a cada cicle, és a dir, un total de 50 places.

Palma, 31 d'agost de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 11335/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a millora dels
programes de qualificació professional a Formentera. (BOPIB
núm. 92 de 31 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?

L'execució de la partida destinada a ampliar el servei de
formació professional a Formentera bàsicament ve reflectida al
capítol de personal docent, a més del material fungible i els
equipaments per desenvolupar l'oferta formativa.

Palma, 31 d'agost de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 11336/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a millora de la
recepció de la TDT a Formentera. (BOPIB núm. 92 de 31 de
juliol de 2009).

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a la millora en la recepció del senyal de TDT a
Formentera? De quina forma s'ha executat aquesta partida?

Tot el pressupost disponible de la DGTIC en matèria de
TDT s'està executant per part de l'empresa pública Multimèdia
de les Illes Balears, incloent la recepció del senyal de TDT a
l'illa de Formentera. Entre d'altres s'estan executant, encara ara,
els següents conceptes amb els següents imports:

- Recepció satelAlital per a les llars sense cobertura des dels
repetidors: 40 descodificadors a 120 euros cadascun: 4.800
euros.

- Recepció satelAlital per a les llars sense cobertura des dels
repetidors: 10 descodificadors amb paràboles a 300 euros
cadascun: 3.000 euros.

- Subvencions per a les llars plurifamiliars, fins a 400 euros
de subvenció per a cada comunitat, gestionades pel ColAlegi
d'Administradors de Finques (l'avaluació econòmica es
realitzarà a la finalització del termini de solAlicituds, que és el
desembre del 2009).

També indiquem que s'ha estudiat la possibilitat de posar un
repetidor a la zona del Molins de na Miranda, però s'ha
considerat millor continuar amb la política de receptors de TDT
satelAlitals, per la qual cosa el Consell de Formentera ens n'ha
demanat un nombre inicial de 200, cosa que augmentarà el
pressupost dedicat a aquesta illa amb uns 24.000 euros
addicionals.

Igualment s'està procedint a implantar un enllaç redundant
pel tram Sant Llorenç (Eivissa) - S'Atalaiassa (Formentera) al
transport dels senyals RGE (privats nacionals), instalAlant una
paràbola receptora de satèlAlit d'1,2 metres, cosa que permetrà
una millor recepció d'aquests senyals a l'illa de Formentera.

També cal dir que durant els inicis del 2009 encara s'estaven
sufragant els imports de l'antenització Formentera TeVe, que es
va iniciar durant l'any 2007 i es va adjudicar a l'únic instalAlador
de telecomunicacions registrat a Formentera com a tal al
Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Igualment les emissions iniciades al sud de l'illa d'Eivissa
(Sant Josep, Els Cubells) han servit per millorar la recepció a la
zona nord de Formentera, tal com passa amb les emissions de
S'Atalaiassa, que van millorar algunes zones del sud d'Eivissa.

Palma, 25 d'agost de 2009.
El conseller d'Economia, Hisenda i Innovació:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 11338/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a construcció
d'habitatges de promoció pública, tant de venda com de
lloguer, a Formentera. (BOPIB núm. 92 de 31 de juliol de
2009).

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per a l'execució d'habitatges de promoció pública, tant de
venda com de lloguer, a Formentera? De quina forma s'ha
executat aquesta partida?

No s'ha executat l'esmena a data d'avui.

Palma, 11 d'agost de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 11339/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a adquisició d'un
mamògraf per l'Hospital de Formentera. (BOPIB núm. 92 de
31 de juliol de 2009).

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?

Sí, 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.

S'ha iniciat l'expedient administratiu de contractació d'un
mamògraf amb destinació a l'Hospital de Formentera. Aquest
expedient va ser enviat al Butlletí Oficial de les Illes Balears el
28 de juliol del 2009. A partir d'ara s'han de respectar els
terminis i el procediment a què obliga la Llei 30/2007, de 30
d'octubre, de contractació pública. Respectant tots els terminis,
s'estima que l'adquisició i la posada en funcionament del nou
mamògraf es dugui a terme a partir del mes d'octubre.

El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 11342/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a finançament
per a programes de tecnificació esportiva a Formentera.
(BOPIB núm. 92 de 31 de juliol de 2009).

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?

La competència en matèria de programes de tecnificació
esportiva correspon a l'Escola Balear de l'Esport, i mitjançant
aquesta s'ha signat un conveni de tecnificació de windsurf 2009
amb la Federació Balear de Vela, conveni que es ve signant des
de l'any 2008 per un import de 60.000 euros anuals, disposats de
la manera següent:

- 11.934 euros per a personal.
- 34.400 euros per a material.
- 13.680 per a desplaçament.

Palma, 24 d'agost de 2009.
El conseller d'Esports i Joventut.

Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 11343/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a implantació de
la Llei d'usuaris del transport marítim. (BOPIB núm. 92 de 31
de juliol de 2009).

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?

Suposam que es refereix a la Llei d'ordenació del transport
marítim interinsular, ja que el Govern no està tramitant cap llei
d'usuaris del transport marítim.

L'ordre d'inici del procediment, la va donar el conseller de
Mobilitat el dia 12/01/09, i es va enviar el primer esborrany a
tots els organismes i les entitats que han de ser objecte de
consulta el dia 14/01/09.

Fins a finals de febrer es varen rebre les alAlegacions i el dia
22 de febrer es va informar la Mesa de transport marítim del que
s'estava fent. A la Mesa es va arribar a l'acord de formar una
comissió mixta entre els representants de les navilieres i
l'Administració autonòmica, on es tracta article per article
l'esborrany de la llei.

Aquesta comissió es va reunir en cinc ocasions, la darrera a
mitjan mes de maig. A partir d'aquí s'ha elaborat un altre
esborrany adaptat als acords adoptats a la comissió mixta.

Aquest darrer text es va exposar de nou a la Mesa de
transport marítim en data 23/07/09. D'aquí varen sortir algunes
qüestions que es va considerar oportú incloure a la llei i
presentar a la propera reunió de la comissió.

Palma, 3 de setembre de 2009.
El conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Gabriel Vicens i Mir.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 11344/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a cursets de
protecció civil a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 92 de 31
de juliol de 2009).

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?

En referència a la petició de cursos de protecció civil, a l'illa
d'Eivissa 130 persones han realitzat, fins a l'1 d'agost del 2009:
• Un curs bàsic de protecció civil a la ciutat d'Eivissa, del

17/04/09 al 09/05/09. De 50 alumnes admesos 33 han
realitzat el curs (20h).

• Un curs bàsic de protecció civil a la ciutat d'Eivissa del
15/05/09 al 30/05/09. De 39 alumnes admesos 26 han
finalitzat el curs (20h).

• Un curs d'inundacions a la ciutat d'Eivissa del 20/03/09 al
28/03/09. De 32 alumnes admesos 28 han finalitzat el curs
(14h).

• Un curs de primers auxilis, nivell I-DESA, a l'illa d'Eivissa,
a Santa Eulària des Riu, del 04/05/09 al 07/05/09. De 27
alumnes admesos 18 han finalitzat el curs (10h).

• Un curs de primers auxilis, nivell I-DESA, a l'illa d'Eivissa,
a Santa Eulària des Riu, del 08/05/09 al 09/05/09. De 20
alumnes admesos 16 han finalitzat el curs (10h).

Per al segon semestre de l'any 2009 la programació prevista
per a 262 persones a l'illa d'Eivissa és:
• Un curs bàsic de protecció civil per a 40 alumnes (20h) el

mes de novembre a Eivissa.
• Un curs de catalogació de risc municipal (inclou GPS) per

a 24 alumnes (18h), els dies 6, 7, 27 i 28 de novembre a Sant
Joan de Labritja.

• Un curs de primers auxilis, nivell I-DESA, per a 24 alumnes
(10h), el mes de novembre a Eivissa.

• Un curs pràctic de primers auxilis per a 24 alumnes (10h),
els dies 19, 20 i 21 de novembre a Sant Joan de Labritja.

• Un curs pràctic de primers auxilis per a 24 alumnes (10h),
els dies 26, 27 i 28 de novembre a Santa Eulària des Riu.

• Un curs de comportament colAlectiu per a 24 alumnes (5h)
a Santa Eulària des Riu, pendent de data.

• Un curs d'elaboració de nus per a intervencions, per a 24
alumnes (5h) a Sant Joan de Labritja, pendent de data.

• Un curs d'atenció a persones amb discapacitat per a 24
alumnes (5h) a Sant Josep de Sa Talaia, pendent de data.

• Un curs d'inundacions per a 30 alumnes (20h) al parc de
bombers d'Eivissa, els dies 23, 24, 30 i 31 d'octubre.

• Un curs d'incendis urbans, extintors i vies per a 24 alumnes
(5h) a Sant Antoni de Portmany, el 7 de novembre.

A l'illa de Formentera 29 persones han realitzat fins a l'1
d'agost del 2009:
• Un curs bàsic de protecció civil a l'illa de Formentera, del

16/01/09 al 24/01/09. De 29 alumnes admesos 29 han
finalitzat el curs (20h) a Sant Francesc Xavier.

Per al segon semestre de l'any 2009 la programació prevista
per a 72 persones a l'illa de Formentera és:
• Un curs de primers auxilis, nivell I-DESA, per a 24 alumnes

(10h), els dies 5, 6 i 7 de novembre a Sant Francesc.
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• Un curs pràctic de primers auxilis per a 24 alumnes (10h),
els dies 26, 27 i 28 de novembre a Sant Francesc.

• Un curs de catalogació de risc municipal (inclou GPS) per
a 24 alumnes (18h), els dies 6, 7, 27 i 28 de novembre a Sant
Francesc.

No s'ha produït cap demanda formativa d'aquests colAlectius
que no hagi estat degudament atesa.

Marratxí, 22 d'agost de 2009.
La consellera d'Interior.
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta RGE núm. 11345/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, relativa a cursets de
formació de bombers a Eivissa i Formentera. (BOPIB núm. 92
de 31 de juliol de 2009).

S'ha executat l'esmena aprovada als PGCAIB per a l'any
2009 per als cursets de formació de bombers a Eivissa i
Formentera? e quina forma s'ha executat aquesta partida?

Al llarg del primer semestre han estat convocats i realitzats
6 cursos de formació per a bombers en el marc de la CAIB. Pel
que fa a Eivissa i Formentera, no hi ha hagut participació de cap
membre del SPEIS en aquestes accions formatives.

No s'ha produït cap demanda que no hagi estat degudament
atesa. Des de l'Escola Balear de l'Administració Pública s'ha
demanat a la prefectura del SPEIS que proposi les accions
formatives que consideri necessàries per tal de poder-les dur
endavant en el darrer trimestre de l'any.

Marratxí, 22 d'agost de 2009.
La consellera d'Interior.
María Ángeles Leciñena i Esteban.

Ordre de Publicació
AH)

A la pregunta RGE núm. 11368/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a reutilització
dels llibres de text (I). (BOPIB núm. 92 de 31 de juliol de
2009).

Quins són els centres educatius de Menorca que estan
adherits a la reutilització dels llibres de text?

CP Ángel Ruiz i Pablo.
CP Joan Benejam.
CP Mare de Déu del Toro.
CP Margalida Florit.
CP Pere Casasnovas.
CP Castell de Santa Àgueda.
CP Antoni Joan Alemany.
CP Sa Graduada.
CP Tramuntana.
CP Fornells.
CP Mare de Déu del Toro.
CP Francesc d'Albranca.

CP Sant Lluís.

Palma, 20 d'agost de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
AI)

A les preguntes RGE núm. 11369/09 i 11370/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relatives a reutilització dels llibres de text (II i III). (BOPIB
núm. 92 de 31 de juliol de 2009).

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? 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?

Mallorca
Curs 2008/2009 36,6%
Curs 2009/2010 47,84%

Per tant un augment de l'11,24% respecte del curs
2008/2009. En total 29 centres nous adherits: 21 centres públics,
dels quals 8 són de la part forana i 13 de Palma; i un augment de
8 centres concertats, dels 4 són a Palma i 4 a la part forana.

Menorca
Curs 2008/2009 60%
Curs 2009/2010 50%

Dos dels centres que hi participaven no han obtingut
enguany la participació dels nouvinguts, i per tant no han
obtinguts els mínims per poder aplicar el programa.

Eivissa
Curs 2008/2009 69,2%
Curs 2009/2010 76,3%

Hi ha hagut un augment del 7,1%: dos centres públics i un
concertat més.

Formentera
Es manté igual que el curs passat, amb el cent per cent dels

centres adherits.

Palma, 20 d'agost de 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 12286/09, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Interior.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre 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 d'Interior, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la sentència
dictada pel Tribunal Suprem per la qual es declara la nulAlitat de
ple dret de part del Decret 34/2001, de 2 de març.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
RGE núm. 1213/09 i 1214/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12339/09, presentat per la diputada Hble. Sra. Isabel Llinàs i
Warthmann, del Grup Parlamentari Popular, i, en conseqüència,
les dues preguntes esmentades, relatives a incorporació de dones
al sector agrícola i al comerç (BOPIB núm. 69, de 30 de gener
d'enguany), seran tramitades davant la Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 93/1, d'11 de setembre
de 2009.

- Pàg. 3213 i 3246. Textos en tramitació, 3.17 Informació,
apartat E)
On diu: Tramitació oral davant comissió per a les preguntes
amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm. 107821/09-
10824/0, 10913/09 i 19914/09.
Hi ha de dir: Tramitació oral davant comissió per a les
preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.
107821/09-10824/0, 10913/09 i 10914/09.
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