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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9674/08, relativa a Decret de
segona opinió mèdica al sistema sanitari públic, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a iniciar

els tràmits per desenvolupar el decret que reguli el dret a la
segona opinió mèdica al sistema sanitari públic de les Illes
Balears".

A la seu del Parlament, 22 de setembre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12271/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a obres previstes en el port de Cabrera. (BOPIB
93, d'11 de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12306/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a exclusió dels fixos discontinus
de les prestacions extraordinàries previstes en el Reial Decret
Llei 10/2009, de 13 d'agost, pel qual es regula el programa

temporal de protecció per desocupació o inserció. (BOPIB 93,
d'11 de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12307/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament del conveni de
dependència. (BOPIB 93, d'11 de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12313/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a noves perforacions de pous. (BOPIB 93,
d'11 de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12314/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla específic d'impuls
a les TIC. (BOPIB 93, d'11 de setembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12315/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre d'atenció primerenca
i desenvolupament infantil. (BOPIB 93, d'11 de setembre de
2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12316/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres a la Ronda de
Ciutadella. (BOPIB 93, d'11 de setembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12311/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment dels imposts per
equilibrar els pressuposts. (BOPIB 93, d'11 de setembre de
2009).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 9807/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de transport ferroviari. (BOPIB núm. 85, de 29 de maig
de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de setembre de 2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
7682/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa a  derogació
de l'article 11 del Decret 92/1997, de 4 de juliol. (BOPIB núm.
50, de 5 de setembre de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 12308/09, 12310/09 i 12309/09.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre de 2009 quedaren ajornades, a petició del
Govern de les Illes Balears, les preguntes esmentades,
presentades pels diputats Hbles. Srs. Miquel Munar i Cardell i
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, i
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relatives a inici del curs escolar, a educació digital i a institut a
Santa Eulària del Riu (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de
2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la InterpelAlació RGE núm. 7103/09.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de setembre de 2009 quedà ajornada, a petició del Govern de
les Illes Balears, la interpelAlació esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació amb la policia local i turística (BOPIB
núm. 80, de 24 d'abril de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional

de la Democràcia.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15
de setembre de 2009, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació:

"Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del Dia Internacional de la

Democràcia 

L’any 1997 la Unió Interparlamentària, organització
mundial dels parlaments, va adoptar la Declaració universal
sobre la democràcia. 

Deu anys després, el 2007, les Nacions Unides, amb la seva
resolució 62/07, reconegueren la universalitat dels principis de
la democràcia proclamant el 15 de setembre com a Dia
Internacional de la Democràcia. 

La democràcia és un valor universal basat en la voluntat
lliurement expressada dels pobles de determinar el propi sistema
econòmic, polític, social i cultural i en la seva participació
plena, en tots els aspectes, de la vida. L’ONU recorda, en la
resolució ja esmentada, que si bé les democràcies comparteixen
característiques comunes no existeix un model únic de
democràcia i que tampoc no pertany a cap país o regió. 

El Dia Internacional de la Democràcia ha de servir no sols
per celebrar-la sinó també com un recordatori de la necessitat de
promoure-la, protegir-la i dinamitzar-la. Avui és tan urgent com
mai. 

Parlament de les Illes Balears, 15 de setembre del 2009."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta RGE núm. 9648/09.

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, fou retirada la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programació íntegra de TV3 (BOPIB núm. 97 de 12 de juny
d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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. 12399/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Llei de
transferències d'Afers Socials (I). (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12400/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Llei de
transferències d'Afers Socials (II). (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12401/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Llei de
transferències d'Afers Socials (III). (Mesa de 23 de setembre de
2009).
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RGE núm. 12402/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a places de
centres de dia de gent gran a Menorca. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12403/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a places a
centres ocupacionals per a discapacitats. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12404/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a places
d'estades diürnes. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12405/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a trasllats a
nounats de Son Dureta. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12406/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a trasllats
urgents a cirurgia vascular de Son Dureta. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12407/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a trasllats
urgents a neurocirurgia de Son Dureta. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12408/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a serveis a
Can Misses. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12442/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(I). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12443/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(II). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12444/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(III). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12445/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(IV). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12446/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(V). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12447/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(VI). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12448/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(VII). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12449/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a deute d'IB3
(VIII). (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12450/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost de la
nova programació de setembre 2009 a IB3 TV (I). (Mesa de 23
de setembre de 2009).

RGE núm. 12451/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost de la
nova programació de setembre 2009 a IB3 TV (II). (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12452/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost de la
nova programació de setembre 2009 a IB3 Ràdio (I). (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12453/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost de la
nova programació de setembre 2009 a IB3 Ràdio (II). (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12454/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
compromisos plurianuals d'IB3 TV. (Mesa de 23 de setembre
de 2009).

RGE núm. 12455/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
compromisos plurianuals d'IB3 Ràdio. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12456/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
compromisos plurianuals de l'ens públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12457/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 TV. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12458/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 Ràdio. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12459/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 TV 2008. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12460/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 TV 2007. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12461/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 TV 2009. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12462/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 Ràdio 2008. (Mesa de 23 de setembre de
2009).
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RGE núm. 12463/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 Ràdio 2007. (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12464/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a cost dels
informatius d'IB3 Ràdio 2009. (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12465/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a compromís
de reducció de cost de la programació d'IB3 TV. (Mesa de 23
de setembre de 2009).

RGE núm. 12466/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a compromís
de reducció de cost de la programació d'IB3 Ràdio. (Mesa de
23 de setembre de 2009).

Palma, a 23 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Entenent que la Llei de transferències d'Afers Socials
portava inclosa la construcció i la dotació de noves places
residencials d'ancians, voldríem saber les places creades, a més
de les pactades a la Llei de transferències i que ja se suposen en
funcionament a les illes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera des de l'any 2003 fins a l'actualitat.

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons resposta a la pregunta del sotasignant 8139/09, el
Govern de les Illes Balears va crear entre 2003 i 2008 355
places de centre de dia de gent gran, són totes de nova creació
i produïdes per tal de complir la Llei de transferències?

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons indica el Govern a la resposta a la pregunta 8141/09
del sotasignant, la passada legislatura no es va complir la Llei
de transferències d'Afers Socials quant a l'equilibri territorial i
la planificació d'infraestructures i places, com pensa el Govern
resoldre aquest problema?

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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 a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons resposta a la pregunta 8139/09, el Govern de les Illes
Balears va crear entre els anys 2003 i 2008, 55 places de centre
de dia de gent gran a Menorca; són totes elles de nova creació
(exemple: les de Ferreries) o n'hi ha algunes per trasllat de
centre? Són totes creades i mantingudes amb pressupost del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Segons la resposta a la pregunta 8140/09 del sotasignant, el
Govern manifesta que s'han creat pel Govern 86 places a
Menorca i 125 a Eivissa de centres ocupacionals per a
discapacitats. Podrien indicar el lloc de cadascuna així com el
cost de dotació i manteniment?

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.
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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 a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció
i Immigració del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

S'han creat 34 places d'estades diürnes per discapacitats
durant els anys 2003 1 2008 a Menorca per part del Govern?
Podrien indicar el lloc de cadascuna?

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

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

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

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

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

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.

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

Palma, a 16 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin deute hi ha a l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a data 15 de setembre de 2009?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin deute hi ha a Televisió de les Illes Balears, SA a data
15 de setembre de 2009?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin deute hi ha a Ràdio de les Illes Balears, SA a data 15
de setembre de 2009?
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Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin deute hi ha a Multimèdia de les Illes Balears, SA a data
15 de setembre de 2009?

Palma, a 10 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat d'euros que deu a data 15 de febrer de
2009 l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a
proveïdors?

Palma, a 15 de febrer de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat d'euros que deu a data 15 de setembre
de 2009 Ràdio de les Illes Balears, SA a proveïdors?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat d'euros que deu a data 15 de setembre
de 2009 Televisió de les Illes Balears, SA a proveïdors?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la quantitat d'euros que deu a data 15 de setembre
de 2009 Multimèdia de les Illes Balears, SA a proveïdors?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost global té la nova programació de producció pròpia
d'IB3 Televisió presentada el setembre de 2009?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost ha tengut la nova programació de producció aliena
d'IB3 Televisió presentada el setembre de 2009, a banda del seu
cost d'emissió??

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quin cost global té la nova programació de producció pròpia
d'IB3 Ràdio presentada el setembre de 2009?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost paga IB3 Ràdio per colAlaboracions alienes i per
quins conceptes?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins compromisos econòmics plurianuals té IB3 Televisió?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins compromisos econòmics plurianuals té IB3 Ràdio?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins compromisos econòmics plurianuals (conceptes i
quantitats) té l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
en data 15 de setembre de 2009?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2009 a 15 de
setembre de 2009 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
TV?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2009 a 15 de
setembre de 2009 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
Ràdio?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2008 a 31 de
desembre de 2008 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
TV?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2007 a 31 de
desembre de 2007 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
TV?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2009 a 31 de
desembre de 2009 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
TV?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2008 a 31 de
desembre de 2008 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
Ràdio?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2007 a 31 de
desembre de 2007 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
Ràdio?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost han tengut des de l'1 de gener de 2009 a 31 de
desembre de 2009 (conceptes i quantitats) els informatius d'IB3
Ràdio?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina quantitat econòmica quantifica la reducció de
despesa de la programació presentada el setembre de 2009
respecte de les anteriors d'IB3 Televisió?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'ens públic RTVIB la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

En quina quantitat econòmica quantifica la reducció de
despesa de la programació presentada el setembre de 2009
respecte de les anteriors d'IB3 Ràdio?

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 12490/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
oferta de cursos de Formació Professional laboral a Menorca.
(Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12491/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a drenatge del darrer tram de la carretera d'accés a l'Aeroport
d'Eivissa. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12492/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a situació
dels ramaders en relació amb la producció lletera. (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12493/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificació del projecte d'Hospital de Can Misses. (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12494/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina M.
Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desviament de més de 60 milions d'euros en la construcció del
nou hospital. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12495/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitats polítiques en relació amb el retard en la
construcció del nou hospital ubicat a Son Espases. (Mesa de 23
de setembre de 2009).

RGE núm. 12496/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inundacions
de l'autovia Eivissa-Aeroport. (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12497/09, de l'Hble. Sra. Diputada M. Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
centre modular de Manacor. (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12498/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a congrés
Sumit Musical Conference. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12499/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a catàleg de
prestacions ortoprotèsiques. (Mesa de 23 de setembre de
2009).

RGE núm. 12501/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a Cala Agulla. (Mesa de 23 de setembre
de 2009).

RGE núm. 12502/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei
de Testament vital. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

Palma, a 23 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 155 i 156 del

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

Quina oferta de cursos de Formació Professional laboral hi
ha actualment a Menorca, adreçada prioritàriament a
treballadors en atur?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

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 oral davant Ple.

Quan creu el Govern que es finalitzarà el drenatge del darrer
tram de la carretera d'accés a l'Aeroport d'Eivissa?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com valora la consellera d'Agricultura la situació que
pateixen els ramaders als quals les indústries lleteres no poden
retirar la seva producció de llet?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Ha considerat el conseller de Salut modificar el procés de
construcció del nou Hospital de Can Misses després de la
sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre Son Espases?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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 oral davant Ple.

Pot oferir el conseller de Salut una explicació raonable dels
motius que justifiquen el desviament pressupostari de més de 60
milions d'euros a la construcció del nou hospital de Son Dureta?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
La diputada:
Aina M. Castillo i Ferrer.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern assumir o
demanar responsabilitats polítiques per la demagògia feta en
relació amb el nou Hospital de Son Espases?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Després de les inundacions produïdes per les pluges, en
quina situació es troben els drenatges de l'autovia Eivissa-
Aeroport?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha actuat la Conselleria d'Educació i Cultura davant les
incidències que ha sofert el Centre Modular de Manacor amb les
darreres pluges que aquests dies han afectat les Illes?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
La diputada:
M. Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fe la Conselleria d'Economia i Hisenda del
Govern de les Illes Balears del recent congrés celebrat a Eivissa
anomenat Sumit Musical Conference?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa 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 oral davant Ple.

Quines millores suposarà el decret pel qual es crea i regula
el catàleg de prestacions ortoprotèsiques, aprovat el passat 26 de
juny pel Govern de les Illes Balears?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin posicionament té la Conselleria de Medi Ambient en
relació amb el projecte de la Demarcació de Costes de regenerar
la platja de Cana Agulla?
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Palma, a 23 de setembre de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com ha organitzat la Conselleria de Salut i Consum el servei
de Testament vital a les Illes Balears?

Palma, a 23 de setembre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 12467/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
màster en formació de professorat a Menorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12468/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
plans d'evacuació de les escoles de Menorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12469/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost del màster en formació de professorat, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12470/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
matriculats en el CAP impartit a Menorca, a contestar davant
la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

RGE núm. 12471/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó
Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciativa de l'Institut Ramon Llull en relació amb l'oferta
artística, musical i teatral de Mallorca, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 23 de
setembre de 2009).

Palma, a 23 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 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quines gestions ha dut a terme i quines pensa fer la
Conselleria d'Educació per tal que el màster en formació de
professorat es pugui fer a Menorca al llarg del curs 2009-2010?

Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

En quina situació es troba la implantació dels plans
d'evacuació de les escoles de Menorca que va anunciar la
Conselleria d'Educació a finals de 2008?

Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quin cost pot tenir el màster en formació de professorat en
el cas que finalment s'aconsegueixi impartir a Menorca?

Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
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Quin nombre de matriculats va tenir l'anomenat CAP o Curs
d'Adaptació Pedagògica impartit a Menorca durant els cursos
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009?

Palma, a 8 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Quina valoració fa el conseller d'Educació al voltant de la
iniciativa duta a terme per l'Institut Ramon Llull respecte de la
convidada a programadors i crítics per conèixer l'oferta artística,
musical i teatral de Mallorca?

Palma, a 18 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 12373/09, dels Grups Parlamentaris Socialista,
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a projecte El
Camí, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12378/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a política del Govern en matèria de transport ferroviari, amb
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa
de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12409/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a aeroport de Son Bonet, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12410/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a protocol facultatiu al Pacte
Internacional de drets econòmics, socials i culturals, amb
tramitació davant la Comissió de Drets Humans. (Mesa de 23
de setembre de 2009).

RGE núm. 12431/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reforçament de tots els programes que incideixen en
la lluita contra l'abandonament prematur del sistema educatiu,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12432/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a justificació del desviament de 60 milions d'euros en
la construcció i l'explotació del nou hospital de Son Dureta a
Son Espases, amb tramitació davant la Comissió no permanent
de Salut. (Mesa de 23 de setembre de 2009).

RGE núm. 12433/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a solAlicitud de sotmetre a la Unión deportiva Ibiza-
Eivissa al control financer que preveu la Llei de subvencions
mitjançant una auditoria dels seus comptes des del 2007, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 23 de setembre de 2009).

Palma, a 23 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, els Grups
Parlamentaris Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i
Mixt (amb el parer favorable de la Sra. Marián Suárez, de la
Sra. Esperança Marí i del Sr. Josep Melià) presenten la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

El Camí és una ruta senyalitzada de senderisme cultural,
social i paisatgística en procés de creació, amb guies editades de
cada tram en format paper i per internet, que connecta moltes
rutes ja existents a fi de potenciar-les, i que integra els
allotjaments i serveis turístics a cada lloc, un ruta per fer a peu
que recorre totes les comarques i illes de parla catalana.

El seu procés de creació respecta la realitat i la identitat de
cada territori: són la gent i les institucions de cada lloc que
decideixen autònomament i per consens del seu recorregut, els
continguts de la guia i els valors turístics i culturals que volen
incloure en la ruta a fi de potenciar-los en una gran marca
comuna que reverteixi en benefici de tots els pobles i les
comarques per on passa.

És un projecte iniciat l’any 2003 que està en fase de
creixement. S’està elaborant de forma altament participativa.
Actualment compta amb més de 6.000 Amics del Camí i
centenars de voluntaris i colAlaboradors diversos: entitats
culturals, socials i excursionistes, persones a títol individual,
així com amb la participació i el suport dels ajuntaments dels
municipis per on passa, administracions supramunicipals i
també el sector privat (especialment restauració, hostatgeria i
establiments comercials).

El seu àmbit comprèn quatre estats diferents (l’espanyol,
l’andorrà, el francès i l’italià) i cinc comunitats autònomes de
l’Estat espanyol (Catalunya, País Valencià, Illes Balears i
Pitiüses, Aragó i Múrcia).

El Camí està creant una marca turística integral de les Illes
Balears i Pitiüses i de tot l’àmbit lingüístic i cultural català, en
benefici comú des del respecte a cada realitat.
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En el seu marc, s’està constituint l’anomenada Xarxa
d’Establiments del Camí (XEC), una marca comercial que
acredita els establiments que potencien els productes propis de
cada zona i que garanteixen la retolació i l’atenció en català com
a valors culturals.

Per a cada nou tram s’elabora una guia cultural, social,
històrica, natural i de serveis, feta també amb les aportacions de
múltiples colAlaboradors locals i especialistes a nivell nacional,
generant-se així, poc a poc, les bases d’una enciclopèdia
territorial feta participativament, sense precedents.

La seva singularitat rau en el fet que és un projecte plural,
transversal i no limitat a cap entitat concreta, sinó que
l’associació Pas, entitat sense afany de lucre d’àmbit estatal
creada per gestionar el projecte, coordina i estimula la
participació de moltes persones, de bona part del teixit
associatiu i cultural, d’administracions públiques i del sector
privat de cada territori. Es tracta, per tant, d’un projecte de país
de tercer grau, ja que aplega recursos i iniciatives locals amb
d’altres de comarcals o regionals, per fer una gran
infraestructura cultural i turística integradora de totes les
realitats menors en un gran projecte i marca comuna i en
benefici d’amplis sectors i de la societat en general.

El Camí pot contribuir a la revitalització econòmica de
molts municipis i comarques, a frenar el despoblament de
moltes d’elles gràcies al foment d’un turisme cultural,
sostenible i desestacionalitzat, i està esdevenint una eina de
vertebració territorial, de cohesió social i d’integració dels
nouvinguts al país, així com una eina per als objectius, els
valors i les activitats de múltiples i diverses entitats i
institucions, tals com grups excursionistes, entitats culturals,
entitats de foment de la llengua, entitats d’educació en el lleure,
escoles, moviments socials i administracions públiques.

Integra múltiples dimensions: turística i econòmica, cultural,
històrica, social i humana, natural i paisatgística, espiritual i de
salut, i està aplegant i canalitzant moltes aportacions i ilAlusions
de persones molt diverses en inquietuds, ideologies, tarannàs,
condicions socials i edats.

Com a projecte d’interès general i no partidista, El Camí
compta amb el suport a nivell tècnic i econòmic d’institucions
i administracions públiques governades per opcions polítiques
diverses de tots els territoris per on passa, des del respecte i
l’esperit de colAlaboració conjunta. A les Illes Balears
actualment ja compta amb la colAlaboració i el suport
d’ajuntaments, del Consell de Mallorca i del Govern balear.

El Camí està assentant les bases per autofinançar-se un cop
entrat en funcionament, mitjançant els serveis oferts als
ajuntaments, els establiments turístics i comercials i les
activitats programades, si bé cada tram necessita d’un primer
ajut financer per fer-se realitat.

Per aquests motius els grups parlamentaris sotasignants
proposen els següents 

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement i suport al projecte “El Camí, recorregut
senyalitzat per la cultura, la història, el paisatge i l’esperit de les
terres de parla catalana” i a tot el que representa, i el considera
d’interès general per al país i per tot l’àmbit lingüístic i cultural
que abasta, tant a nivell turístic i econòmic com social i cultural.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i les
diferents administracions de les Illes Balears:

a) A donar al Camí el reconeixement i la colAlaboració
necessària per al seu progressiu i creixent desplegament a les
Illes Balears i Pitiüses, a través dels instruments que considerin
adients, tot respectant la naturalesa participativa del projecte i
els seus criteris generals.

b) A establir colAlaboracions entre les diferents
administracions públiques municipals i supramunicipals que
puguin formar part del projecte.

c) A plantejar ponts de colAlaboració, quan es consideri
necessari, amb les diferents administracions públiques de tot
l’àmbit territorial d’El Camí a partir de l’interès comú turístic,
econòmic i cultural, per al desenvolupament i la promoció
conjunta del projecte, així com per solAlicitar fons a organismes
majors, tals com ministeris del Govern central o la Unió
Europea.

Palma, a 11 de setembre de 2009.
El portaveu del GP Socialista:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
El portaveu del GP BLOC per Mallorca i PSM-Verds:
Gabriel Barceló i Milta.
El portaveu del GP Mixt:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposició de motius

Atès que la Conselleria de Mobilitat del Govern de les Illes
Balears ha vengut realitzant estudis i tramitacions prèvies per
prolongar el tren fins a Alcúdia i de pas del tren tram dins el
nucli urbà de Manacor.

Atès que les propostes de traçat plantejades per la
Conselleria de Mobilitat no compten amb l’acord favorable dels
ajuntaments afectats per a la seva execució.

Atès que el Govern de les Illes Balears ha aconseguit signar
amb el Govern de l’Estat un conveni ferroviari que garanteix
per primera vegada una inversió en aquesta matèria per part de
l’Administració central.
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Per tots aquests motius Unió Mallorquina, des del Grup
Parlamentari Mixt, presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aturar la tramitació del projecte ferroviari de
prolongació del tren fins a Alcúdia i destinar el finançament
previst a altres projectes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en un mes les alternatives més viables al
tren tram dins el cas urbà de Manacor.

Palma, a 15 de setembre de 2009.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Actualment les infraestructures aeroportuàries i els serveis
que se’n deriven són elements primordials per al
desenvolupament econòmic i social de qualsevol territori. En el
cas de les Illes Balears són encara més decisius, atesa la mateixa
condició d’insularitat, la gran dependència socioeconòmica de
les connexions aèries i marítimes i la rellevància de l’economia
turística.

D’altra banda les Illes Balears mantenen una manifesta
voluntat d’autogovern que no es veu satisfeta en aquesta
matèria. Deixant de banda els principals aeroports de Mallorca,
Menorca i Eivissa, dels quals el Parlament, el Govern i els
consells reclamen insistentment la cogestió, l’aeroport de Son
Bonet és encara considerat per part del Govern estatal un
aeroport civil d’interès general.

No obstant aquesta consideració, l’aeroport de Son Bonet
actualment no s’ajusta a cap dels requisits establerts pel RD
2858/1981, de 27 de novembre, sobre qualificació d’aeroports
civils que defineix la condició d’aeroport d’interès general.

L’aeroport de Son Bonet no té condicions per al trànsit
comercials internacional; la seva situació, les característiques i
la capacitat de trànsit no tenen perquè incidir en l’ordenació del
transport, de l’espai aeri o del control d’aquest; no és un
aeroport apropiat com a alternativa als principals aeroports de
les Balears i tampoc no té finalitats defensives ni destacaments
de l’exèrcit de l’aire.

D’altra banda l’actual marc legal permet modificar la
centralitzada i rígida estructura de gestió dels aeroports vigent
a l’Estat espanyol i avançar cap a una major dinamització i
adequació territorial d’aquestes infraestructures.

Segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (art. 30.5),
la comunitat autònoma té la competència exclusiva en matèria
d’aeroports i heliports no qualificats d’interès general per
l’Estat.

Per tot això el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds proposa el següent

Acord

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a obrir un procés per tal de desclassificar l’aeroport de
Son Bonet com a d’interès general i, en conseqüència, a
traspassar les competències sobre aquest aeroport al Govern de
les Illes Balears, amb els recursos humans, materials i
pressupostaris necessaris per a la seva gestió pròpia i directa.

Palma, a 17 de setembre de 2009.
El diputat:
Eduard Riudavets i Florit.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Drets Humans.

La pobresa és la pitjor crisi de drets humans del món; és
causa i conseqüència de vulneracions de drets humans. La
protecció dels drets humans és una peça essencial per combatre
la pobresa.

Els que viuen en la pobresa no parlen de tenir 1 o 2 euros
diaris, sinó de si els seus filles i filles poden anar a l’escola o de
si casa seva serà enderrocada; parlen de la por a la violència,
que se’ls tracti com a criminals, que se’ls exclogui de les
decisions; de detencions arbitràries, de perdre els seus mitjans
de vida, de ser marginats, de no tenir accés a la justícia; parlen
de com la seva vida implica privació, inseguretat, exclusió i
falta de veu.

Hi ha situacions en les quals la relació entre la pobresa i les
violacions de drets humans és especialment sagnant. És el cas
de les 500.000 dones que moren cada any per causa d’un
embaràs o dels més de 1.000 milions de persones que viuen a
barris marginals.

La vulneració de drets per part d’estats i empreses,
l’absència de rendició de comptes i la repressió de la llibertat
d’aquelles persones que exigeixen el compliment dels drets
humans tenen un efecte devastador en les víctimes. Per això
totes les persones han de poder exigir en igualtat de condicions
el compliment dels seus drets humans.
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El 10 de desembre del 2008 l’Assemblea General de
Nacions Unides va adoptar el Protocol facultatiu al Pacte
Internacional de drets econòmics, socials i culturals. Aquest
instrument possibilitarà que les víctimes de vulneracions de
drets com la salut, l’habitatge o l’educació puguin solAlicitar
protecció i reparació.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds proposa els següents

Acords

1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport als
mecanismes internacionals de protecció instaurats pel Protocol
facultatiu al Pacte Internacional de drets econòmics, socials i
culturals, que permeten la tramesa de comunicacions individuals
davant violacions d’aquests drets.

2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern espanyol
que promogui en les seves relacions bilaterals la firma i la
ratificació del Protocol, i que Espanya sigui un dels primers
estats part d’aquest instrument.

3. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
convenciment que la pobresa transcendeix la manca d’accés a
recursos econòmics i comprèn situacions de privació, exclusió,
inseguretat i manca de participació. Per aquest motiu reitera el
seu compromís d’incorporar la defensa i l’accés als drets
humans en les iniciatives de lluita contra la pobresa que impulsa
aquesta institució.

Palma, a 17 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

Un de cada tres estudiants deixa l’ESO per introduir-se en
el mercat laboral. Aquesta realitat és la que tenim avui en dia a
les Illes Balears i suposa, sense cap dubte, un mal endèmic a les
nostres illes. La bonança econòmica dels darrers anys ha
suposat un augment d’aquesta dinàmica en la qual els joves
podien trobar feina de manera relativament fàcil. 

Açò implicava, però, que moltes vegades s’abandonessin els
estudis de manera prematura o que no es continués amb una
formació professional cada vegada més necessària que feia que
s’anàs descapitalitzant el caudal formatiu i educatiu de la nostra
societat. 

No és aquest l’únic factor, però. Famílies desestructurades,
trastorns com la dislèxia o altres causes que incideixen en
dificultats per a l’aprenentatge s’han de tenir molt en compte.
Una de les conseqüències d’aquesta dinàmica és que la nostra
comunitat autònoma compta amb un dels índex més baixos
d’Espanya de titulars universitaris.

En aquest sentit també, el segment d’alumnes immigrants
semblen sofrir més aquesta situació, ja que els costa més
integrar-se dins el sistema educatiu. Les estadístiques ens
assenyalen que el seu fracàs escolar és més elevat que el dels
residents i fa pujar la mitjana de fracàs escolar, el 2007, fins al
38,2%.

Resulta preocupant, així mateix, el fet que pràcticament un
de cada tres alumnes de l’arxipèlag balear no aconsegueix
acabar l’Educació Secundària Obligatòria. Aquest percentatge
que se situa en el 31% està per damunt de la mitjana estatal que
se situa en el 27%. També en aquest mateix sentit, el nivell
d’abandonament educatiu primerenc és superior a la mitjana de
tot l’Estat. L’any 2006, un 34,9% de la població d’entre 18 i 24
anys no assolí el nivell d’Educació Secundària de segona etapa
i no continuà cap tipus d’educació formació superior, el que
implica un 5% més que al conjunt de l’Estat. 

Aquestes xifres ens haurien de preocupar, malgrat que es
detecti un descens dels percentatges en els darrers cinc anys, tot
d’acord amb l’informe emès pel CES durant l’any 2009. En
aquest sentit, cal assenyalar que l’any 2001 el percentatge va ser
d’un 38,9% de la població. Només un 51% de la població
d’entre 20 i 24 anys a les Balears ha assolit al menys el nivell
d’ensenyament secundari de segona etapa, 10,6 punts més que
al conjunt de l’Estat. En el cas dels homes la situació és encara
més greu, només un 41,7% (mentre el 60,6% de les dones
assoleixen, com a mínim, aquest nivell).

Tot i les mesures empreses tant pel Govern espanyol, com
el Pla PROA, o els programes que es duen a terme per part del
Govern de les Illes Balears com el PAIRE (Programa
d’acolliment, integració i reforç educatiu), els programes de
qualificació professional inicial, d’atenció a la diversitat, etc.,
no acaben de ser suficients -en el nostre entendre- els esforços
i les iniciatives que es duen a terme, per la qual cosa es fa
necessari articular nous impulsos i reforçar algunes iniciatives
que faci més efectiu els conjunt de programes desenvolupats.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a
incrementar i intensificar els programes destinats a lluitar contra
l’abandonament escolar prematur i a desenvolupar també les
següents iniciatives:

a) Desenvolupar i implementar programes de conscienciació
dirigits al professorat, als equips directius i a l’alumnat en els
quals s’incideixi en la conscienciació i prevenció de
l’abandonament escolar prematur.

b) Desenvolupar programes experimentals de prevenció.
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c) Tenir una especial incidència en els centres que mostrin
un percentatge més elevat en l’abandonament escolar prematur.

d) Desenvolupar programes de detecció, avaluació i
correcció de l’abandonament escolar provocat per factors
socioemocionals. 

Palma, a 1 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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

Ateses les informacions aparegudes als mitjans de
comunicació locals respecte al desviament de més de 60 milions
d’euros en la construcció i explotació del nou hospital de Son
Dureta a Son Espases, justificades segons el Govern en millores
que s’han incorporat al projecte.

Atès que a criteri del Grup Parlamentari Popular les millores
anunciades pel Govern, sempre mitjançant els mitjans de
comunicació, tot i que són benvingudes si suposen una millora
en el servei que prestarà l’hospital als ciutadans de les Illes
Balears, no justifiquen aquest increment extraordinari de
pressupost.

Atès que el sistema de finançament d’aquest nou hospital és
un sistema complex que contempla no sols la construcció de
l’hospital, sinó també l’explotació dels serveis no clínics amb
una durada aproximada de 30 anys.

I atès que ha estat impossible per part d’aquest grup
parlamentari obtenir informació, tot i que ha estat demandada
mitjançant solAlicituds d’informació, documentació o
compareixences i en reiterades ocasions, sense que des de la
Conselleria de Salut i Consum s’oferís una explicació coherent
i transparent respecte a això i sense voler concretar quin és el
cost de l’allunyament de l’hospital del Monestir de la Real o de
la suspensió durant dos mesos de les obres o del soterrament de
la planta de serveis del futur hospital.

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 Balear
a encarregar una auditoria tècnica i jurídica externa sobre el
desviament pressupostari anunciat pel Govern al nou hospital de
Son Dureta construït a Son Espases i que, segons ha anunciat la
Conselleria de Salut, ascendeix a un total de més de 60 milions
d’euros.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, subsidiàriament i atesa la quantitat elevada i la
complexitat del contracte, a remetre l’expedient de modificació
esmentat a la Sindicatura de Comptes per tal que com a òrgan
independent pugui fiscalitzar i traslladar amb transparència els
motius d’aquest increment de cost.

Palma, a 18 de setembre de 2009.
La diputada:
Aina Maria Castillo i Ferrer.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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 de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

A la passada temporada la Unión Deportiva Ibiza-Eivissa
jugava a Segona B i va descendir de categoria pels seus resultats
esportius. Això no és un fet que hagi de cridar l’atenció, però sí
que ha resultat molt sorprenent veure com el primer equip ha
hagut de baixar encara una segona categoria i es veu obligat a
jugar aquesta temporada en Regional Preferent exclusivament
per motius econòmics. És encara més sorprenent si tenim en
compte que només fa un any hi havia un projecte molt ambiciós
i es tractava d’un club amb un pressupost molt considerable i
que funcionava com si fos solvent.

El camí recorregut per la Unión Deportiva Ibiza-Eivissa al
llarg dels últims dos anys deixa molts d’interrogants oberts i
moltes preguntes sense resposta sobre la gestió duita a terme
pels seus directius. Ningú no comprèn què és realment el que ha
passat i, si tenim en compte que el club ha rebut subvencions del
Govern de les Illes Balears, d’IB3, del Consell d’Eivissa i de
l’Ajuntament d’Eivissa, pensam que seria necessari, positiu i
aclaridor tenir coneixement de com s’han gastat aquestes
aportacions públiques.

És per aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposta d'acord

El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Esports i Joventut per tal que sotmeti a la Unión Deportiva
Ibiza-Eivissa al control financer que preveu la Llei de
subvencions mitjançant una auditoria urgent dels comptes de
l’entitat des del 2007 fins a dia d’avui per poder aclarir com
s’han gastat els sous públics i quins són els motius que han
obligat al primer equip a jugar en categoria Regional aquesta
temporada.
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Palma, a 18 de setembre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 5546/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Miguel Mayans i Serra, relativa a subvencions
aprovades i denegades l'any 2007 a Formentera (III). (BOPIB
núm. 47 de 4 de juliol de 2008).

Relació de subvencions aprovades i denegades per la
Conselleria de Turisme i per les seves empreses públiques,
consorcis i fundacions l'any 2007 a l'illa de Formentera, tot
indicant la persona física o jurídica objecte de la subvenció,
l'import de la subvenció i la seva finalitat.

No consta cap subvenció a Formentera, durant l'any 2007,
ni de la Conselleria de Turisme ni dels ens que hi són adscrits.

Palma, 2 de febrer del 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 41/09, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a pla de qualitat de
serveis. (BOPIB núm. 68 de 16 de gener del 2009).

Quines actuacions ha portat a terme el Govern durant l'any
2008 a l'illa de Menorca en el marc del Pla de qualitat dels
serveis?

En relació amb la pregunta formulada, presentam una llista
de les actuacions que la Direcció General de Qualitat del
Govern de les Illes Balears ha duit a terme, en l'exercici 2008 a
Menorca, per desenvolupar el segon pla estratègic de qualitat
del Govern de les Illes Balears i que formen part dels projectes
realitzats. La relació s'ha estructurat seguint les diferents línies
estratègiques que formen el pla.

Línia 1. Sensibilitzar l'organització sobre la necessitat de
millorar els serveis que es presten.

Durant l'any es varen organitzar diferents fornades i
seminaris sobre qualitat amb la finalitat de sensibilitzar
especialment els alts càrrecs i directius.

Entre d'altres s'organitzaren dues conferències, en
colAlaboració amb la Federació d'Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), adreçades especialment als ajuntaments,
inclosos el de Menorca. La primera va tractar sobre l'avaluació
de polítiques públiques en l'àmbit local. La segona se centrà en
la informació administrativa i el 012, un espai per a la
colAlaboració.

Línia 2. Escoltar sistemàticament la veu de la ciutadania i
incorporar-la en el desenvolupament dels plans de gestió.

Un dels fonaments de la política de qualitat inclou "analitzar
les eines i les solucions adequades per avaluar les polítiques
públiques". Per això, es va decidir crear el Fòrum de la
Ciutadania per a l'Avaluació de les Polítiques i els Serveis
Públics. El juliol del 2007 va tenir lloc una reunió
preconstitutiva en la qual s'estudià el futur reglament de
funcionament del Fòrum i hi varen participar tant personalitats
com representants d'associacions de Menorca.

Línia 3. Conèixer el grau de maduresa organitzativa dels
elements que componen el macrosistema públic i impulsar-
ne la millora.

Durant l'exercici 2008, la Direcció General de Qualitat dels
Serveis ha contribuït a desenvolupar projectes d'autoavaluació
posant a l'abast de l'administració del Govern de les Illes
Balears, i per tant de Menorca, els mateixos instruments
d'avaluació i innovació dels serveis públics que s'utilitzen a la
resta d'Europa, el model d'autoavaluació CAF.

S'han fet avaluacions CAF a diferents conselleries i
organismes de l'administració de la comunitat autònoma.

Línia 4. Reconèixer els que fan millor la seva feina.
La Direcció General de Qualitat va organitzar unes jornades

d'assessorament per a la redacció de la memòria que va
presentar al Premi Balear d'ExcelAlència en la Gestió, en la
categoria d'entitats públiques i associacions sense afany de
lucre. Un dels candidats que va participar a les jornades i
posteriorment es va presentar al premi va ser l'IES Joan Ramis
i Ramis de Maó.

Línia 5. Establir i publicar compromisos de servei amb la
ciutadania: cartes de compromisos.

En aquesta línia es presenten les accions fetes durant
l'exercici 2008 que arriben a l'àmbit de Menorca del projecte per
a l'elaboració i la implementació de cartes marc. Les cartes marc
ja aprovades que inclouen centres a Menorca són:
• Xarxa Infojove (Conselleria d'Esports i Joventut).
• Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).
• Ports de les Illes Balears (Conselleria de Medi Ambient).
• Servei d'Ocupació de les Illes Balears (Conselleria de

Treball i Formació).
Les cartes marc pendents d'aprovació són:

• Atenció primària de l'àrea de salut de Menorca (Conselleria
de Salut i Consum).

• Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061 (Conselleria de Salut
i Consum).

• Secretaries dels instituts d'educació secundària (Conselleria
d'Educació i Cultura).

• Xarxa d'Oficines d'Informació Ciutadana i Registre (OICIR)
de les conselleries de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Línia 6. Desenvolupar aliances estratègiques i fomentar la
qualitat pública en tot el territori de les Illes Balears.

Amb la finalitat d'impulsar la implantació de la gestió de
qualitat a l'administració local es varen signar convenis per
desenvolupar determinats projectes en qualitat dels serveis amb
diferents institucions de les Illes i es varen convocar
subvencions per a la millora dels serveis públics de les entitats
locals. En el cas dels convenis, i quant al que afecta directament
Menorca, se'n va signar un amb el Consell de Menorca per a un
projecte de gestió integrada d'informació administrativa. Pel que
fa a les subvencions en varen rebre els ajuntaments de Maó,
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Sant Lluís i Alaior i quatre projectes del Consell Insular de
Menorca.

Línia 7. Impulsar la formació i la gestió del coneixement
per a  la millora i el canvi.

L'àrea de formació de la Direcció General de Qualitat dels
Serveis ha impartit diferents accions formatives per aconseguir
les línies i els objectius estratègics continguts en el segon pla
estratègic de qualitat del Govern de les Illes Balears 2007/2014.

Palma, 30 de gener del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 6989/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, relativa a procediment
seguit per a la signatura del conveni amb l'Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar per a la reforma del CP Sant Miquel de
Son Carrió. (BOPIB núm. 80 de 24 d'abril del 2009).

Quin és el procediment que s'ha seguit per a la signatura
del conveni amb l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
per tal d'ampliar del CP Sant Miquel de Son Carrió?

El procediment que s'ha seguit és el de cessió de crèdit. La
conselleria d'Educació i Cultura va lliurar el conveni a
l'ajuntament el juliol del 2008 i el projecte el 30 de gener del
2009. El projecte inclou escola/escoleta. Posteriorment
l'ajuntament va signar el conveni i en aquests moments està en
el procés de licitació. Acord de plenari s'aprovaren els plecs. El
28 de març del 2009 publicació al BOIB, exposició pública. El
28 de maig del 2009 publicació projecte al BOIB i el passat 15
de juny del 2009 es va fer la primera mesa de contractació.

Palma, 19 de juny del 2009.
La consellera d'Educació i Cultura:
Bàrbara Galmés i Chicón.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 8131/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vacuna
VPH. (BOPIB núm. 82 de 8 de maig del 2009).

Quina és la valoració que en fa des de la Conselleria de
Salut i Consum sobre les informacions relacionades amb la
vacuna del virus del papilAloma humà (VPH) dels últims
mesos?

L'octubre del 2007 el Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut va acordar de manera unànime, en el marc de
les estratègies de prevenció de càncer de cèrvix, incloure la
vacunació sistemàtica enfront del virus del papilAloma humà de
les nines d'entre 11 i 14 anys d'edat. El règim de vacunació
consisteix en l'administració de 3 dosis separades que han de ser
administrades dins un període d'un any.

La Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears va
incloure la VPH en el calendari vacunal a mitjans d'octubre del
2007 i s'administra a totes les nines que ho desitgen, nascudes
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1994.

Quant a la seguretat i l'eficàcia de la vacuna cal tenir en
compte que els resultats publicats dels assajos clínics amb la
vacuna són en fase II i III, fases en les quals s'ha estudiat
l'eficàcia i la seguretat de la vacuna en les condicions d'ús
habituals i respecte de les alternatives terapèutiques disponibles
per a la prevenció del càncer de cèrvix.

La fitxa tècnica de les dues vacunes comercialitzades a
Espanya descriuen les reaccions adverses conegudes per aquest
fàrmac que van des del dolor i la inflamació en el punt
d'injecció com a molt freqüents a d'altres menys freqüents com
reaccions d'hipersensibilitat, mareig, mal de cap, síncope,
miàlgia, astènia, fatiga i malestar general, etc.

Totes les sospites de reaccions adverses són notificades pels
professionals sanitaris directament i la indústria farmacèutica al
Centre Autonòmic de Farmacovigilància. L'Agència Espanyola
de Medicaments i Productes Sanitaris, en coordinació amb
l'Agència Europea de Medicaments i la Xarxa d'agències
europees, fa una revisió exhaustiva de tota la informació
disponible sobre la seguretat de la vacuna i manté informats
puntualment els professionals sanitaris i usuàries sobre els
resultats d'aquesta.

Fins el moment els casos notificats al Sistema Espanyol de
Farmacovigilància, segons fonts del MSPS, formen part de
l'esperat per a un fàrmac al qual s'han exposat desenes de mils
de persones des de la seva comercialització. Estam doncs en un
moment en què es fa un seguiment de l'efectivitat i la seguretat
en la utilització clínica diària, com es fa amb tots els fàrmacs
nous i la informació es transmet de manera àgil i transparent a
les institucions, als professionals i a la ciutadania.

Per altra banda cal recordar que des de l'any 2004 es
desenvolupa a les Illes Balears el Programa de Prevenció de
Càncer de Cèrvix, dirigit a dones d'entre 25 i 64 anys residents
a les Illes Balears i que pretén detectar de manera precoç el
càncer de coll d'úter per disminuir les taxes d'incidència i
mortalitat. Es tracta d'un programa que ha demostrat ser eficient
i que des de la Conselleria de Salut i Consum estam revisant per
tal de donar-li un nou impuls.

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

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 12411/09, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 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 urgent de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre la
convocatòria de les proves selectives per cobrir places de
personal fix a la Fundació Balears a l'Exterior.
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Així mateix, conformement amb els articles 95 i 96 del
Reglament esmentat i la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, acorda que es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

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

12244/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12427/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb els articles 95 i 96 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la interpelAlació
esmentada, relativa a política competencial del Govern pel que
fa als abocadors incontrolats (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre
d'enguany), es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 11538/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12428/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'article 93 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears acorda d'ampliar el termini de presentació
d'esmenes al projecte de llei electoral dels consells insulars
(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre d'enguany) fins al proper
dia 8 d'octubre de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7684/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12429/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a revisió
dels criteris de les subvencions de la Fundació Illesport,
publicada al BOPIB núm. 50, de 5 de setembre de 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 8182/08. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12472/09, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta
la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a
jornada laboral de 40 hores i de la negociació colAlectiva,
publicada al BOPIB núm. 52, de 19 d'octubre de 2008.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Canvi a la Comissió d'Economia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de setembre de 2009 admet a tràmit l'escrit RGE núm.
12430/09, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual es
comunica que l'Hble. Sra. Isabel Llinàs i Warthmann substitueix
l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort com a membre de la
Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 94, de 18 de setembre
de 2009.

- Pàg. 3341 i 3345. Respostes a preguntes formulades en
comissió, apartat C).

L'apartat en qüestió no s'ha de tenir en compte, ja que la
pregunta que hi figura va ser retirada, la qual cosa es publica en
aquest BOPIB.

- Pàg. 3343 i 3352. Respostes a preguntes. Apartat J).
On diu: A la pregunta RGE núm. 9668/09, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a ...
Hi ha de dir: A les preguntes RGE núm. 9668/09 i 9669/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Carmen Castro i
Gandasegui, relatives a ...
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