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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.2. RESOLUCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de setembre de 2009, aprovà les Resolucions derivades al
Debat sobre l'orientació política general del Govern.
Palma, a 2 d'octubre de 2009
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
A)
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència de
caça i regulació d’activitats cinegètiques, tal i com preveu el
nou Estatut d’Autonomia.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir als consells insulars la competència de
polítiques de gènere i conciliació de vida familiar i laboral, tal
i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que dins el marc de la Mesa de Diàleg Social
s’apliqui el principi d’igualtat de retribució per una feina d’igual
valor i eliminar les diferències de remuneració entre homes i
dones.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a portar a terme una dinàmica de feina conjunta
amb l’oposició per tal d’afrontar els efectes socials de la crisi
econòmica amb les màximes garanties de consens i d’aportació
d’idees positives per als ciutadans de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a atendre amb urgència la petició dels consells
insulars de comptar amb centres terapèutics per a menors.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
al reconeixement dels descomptes aeris per als residents
legalment establerts a la nostra comunitat autònoma, mesura
aprovada pel Parlament de les Illes Balears per unanimitat.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a lluitar pel descens de l’atur juvenil amb els
criteris de qualitat de la feina i contractació indefinida.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’aprovació immediata del Pla Jove.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al desenvolupament de la Llei integral de joventut
10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la instalAlació WI-FI a zones d’especial interès i
turístiques, de difícil accés i rurals.
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11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la millora de la cobertura de la telefonia mòbil i
internet a les urbanitzacions turístiques de Menorca.
12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, de manera urgent, l’Autoritat de Gestió
de la Serra de Tramuntana, després que dia 11 de març, per
unanimitat de tots els membres de la Comissió d’Ordenació del
Territori, s’aprovés convocar-la en un termini màxim de dos
mesos sense que encara s’hagi convocat.
13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir quina serà la solució definitiva per a la
millora de l’aigua de Porto Colom i fer-ho d’acord amb
l’Ajuntament de Felanitx.
14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a signar el conveni de torrents tal i com es va comprometre
l’any 2007 i, a més, a pagar la quantitat de 15 milions d’euros
per a l’any 2009.
15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè liciti les depuradores de Palma II, Santa Eulàlia, Port
d’Addaia i Can Picafort dins l’any 2009, tal i com es va
comprometre la ministra de Medi Ambient i Medi Rural el
passat dia 5 de març.
16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar finançant el dic exterior i l’estació
marítima del nou port de Ciutadella.
17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè mitjançant la Conselleria de Medi Ambient,
arribi a un acord amb el Ministeri de Medi Ambient,
l’Ajuntament d’Eivissa i el Consell Insular d’Eivissa, per tal que
en els propers dies es fixi l’emplaçament definitiu de la nova
depuradora de Vila per poder iniciar la seva execució.
18. El Parlament de les Illes Balears manifesta que el Club
Nàutic d’Eivissa , el Reial Club Nàutic de Palma i el Club
Marítim de Maó i les seves concessions són d’interès estratègic
i rellevant per al port, per a la ciutat i per a les illes d’Eivissa,
Menorca i Mallorca.
19. El Parlament de les Illes Balears insta l’Autoritat
Portuària de Balears a declarar que el Club Nàutic d’Eivissa té
interès estratègic i rellevant per al port d’Eivissa i en
conseqüència, pot acollir-se a allò que disposa l’article 107.2 c)
de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de
prestació de serveis.
20. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions del transport aeri com a
instrument de potenciació de Menorca i Eivissa com a
destinació turística.
21. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir les freqüències de transport públic de
les Illes Balears.
22. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la supressió de passos a nivell de l’actual línia
ferroviària.
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23. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
pel fet que encara no s’hagi establert en els aeroports de les Illes
Balears la cogestió aeroportuària tal i com estableix el nostre
Estatut d’Autonomia.
24. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre totes les mesures necessàries per millorar
el transport aeri i marítim de l’illa d’Eivissa amb la resta d’illes
amb la Península.
25. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a dotar dels serveis necessaris, així com de les
inversions pertinents, els museus, les biblioteques i els arxius
estatals gestionats per la comunitat autònoma de les Illes
Balears, abans que aquests siguin transferits als respectius
consells insulars.
26. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a construir la Biblioteca Estatal que ja té un terreny cedit per a
la seva ubicació en el municipi de la ciutat d’Eivissa.
27. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pacte per l’educació en colAlaboració
entre la comunitat educativa i els distints agents socials i polítics
que condueixi a donar estabilitat al projecte educatiu.
28. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a transferir competència de promoció turística als
consells, tal i com preveu el nou Estatut d’Autonomia.
29. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el finançament de la rehabilitació del
Pati de sa Lluna.
30. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dinamitzar el recinte firal de Menorca i a
potenciar i mantenir el nombre de fires que es realitzen des de
fa anys.
31. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar el Recinte Firal de Menorca per a la
celebració de congressos.
32. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fomentar la biomassa i el biocombustible.
33. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a publicar les convocatòries d’ajudes per al foment
de l’activitat econòmica el mes de gener de cada any.
34. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir les disposicions de la Directiva de
Serveis i, d’aquesta manera, a establir la reducció i simplificació
dels procediments administratius per a la tramitació de
llicències o autoritzacions d’instalAlació, obertura, construcció
o prestació de serveis o activitats econòmiques.
35. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir la Llei 11/2007, de 22 de juny, de
l’Estat, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, de
manera que els ciutadans de les Illes Balears gaudeixin de forma
real i no fictícia dels drets que els dóna aquesta llei.

36. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesurers necessàries per establir una
finestreta única per a la tramitació de llicències o autoritzacions
d’instalAlació, obertura, construcció o prestació de serveis o
activitats econòmiques.
37. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir les mesures necessàries per millorar el
sistema de telecomunicacions a fi d’obtenir un millor accés a
banda ampla a un preu raonable per als ciutadans de les Illes
Balears i especialment per a les empreses.
38. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre les mesures adients per complir les
instruccions contingudes en el Paquet d’Energia i Canvi
Climàtic que el Consell Europeu aprovà en desembre del 2008
i que impliquen un estalvi d’un 20% en consum energètic i
cobrir un 20% del consum energètic amb fons d’energia
renovable.
39. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear
a elaborar un pla de dinamització comercial del petit comerç de
l’illa d’Eivissa, per implementar mesures per protegir i millorar
el petit comerç, atenent la propera liberalització del comerç.
40. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mitjançar amb l’empresa GESA a l’illa d’Eivissa
per evitar els problemes que es plantegen amb totes les
administracions per tal de relacionar-se amb l’esmentada
empresa.
41. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer realitat el Consell Audiovisual, almenys
durant l’any 2010, de manera pactada amb l’oposició i amb el
mínim cost possible per als ciutadans de les Illes Balears.
42. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure la màxima transparència amb la
facilitació d’informació a l’oposició en les qüestions que afecten
el contingut econòmic de les accions que porten a terme
l’EPRTVIB i els mitjans de comunicació públics que gestiona.
43. El Parlament de les Illes Balears insta l’EPRTVIB a
promoure un sistema de pagament àgil i en la línia de les bones
pràctiques del mercat per fer front a l’atenció de compromisos
econòmics davant els seus proveïdors.
44. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir el pla d’usos de l’Hospital Verge del Toro
com a equipament sociosanitari.
45. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a construir un nou centre de salut a Alaior, tal i
com preveu el Pla d’infraestructures sanitàries 2008-2011.
46. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a firmar el conveni amb l’aeroclub de Sant Lluís.
47. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a adequar la legislació d’homologació de les pistes
per realitzar els exàmens de conduir motocicletes a la realitat
pluriinsular de les Illes Balears, amb la finalitat que aquests
exàmens es puguin realitzar a totes les illes menors.
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48. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir la línia d’ajudes als municipis que
possibiliti el reforçament de les Policies Locals i els auxiliars de
policia locals mitjançant la figura del policia local i turístic.
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59. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars al procés de
traspàs de competències.

49. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al traspàs de les
competències de promoció turística als consells insulars, perquè
aquest pugui arribar a ser efectiu dins l’any 2011.

60. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears en la continuïtat de les negociacions obertes
amb el Govern de l’Estat en matèria de transport aeri referides
fonamentalment a la cogestió aeroportuària i la declaració de
servei públic dels vols de les illes amb la península.

50. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls a les negociacions amb el
Govern de l’Estat per tal de fer efectiu el Règim Especial de les
Illes Balears que disposa l’Estatut d’Autonomia.

61. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant el transport públic per
carretera a Eivissa, Formentera i Menorca mitjançant
l’increment de les partides pressupostàries corresponents.

51. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives, tot fent esment a les infraestructures que s’han de
desenvolupar a l’illa d’Eivissa, especialment del nou centre
d’educació secundària de Santa Eulària.

62. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure projectes de recuperació
mediambiental a l’illa d’Eivissa donant prioritat als aiguamolls
de Ses Feixes.

52. El Parlament de les Illes Balears solAlicita del Govern de
les Illes Balears que intensifiqui les mesures de normalització
lingüística en compliment de l’Estatut d’Autonomia i de la Llei
de normalització lingüística, tot fent especial esment al Pla de
normalització lingüística de l’illa d’Eivissa.
53. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme polítiques d’arrelament a través del
coneixement de la llengua i la cultura pròpies de la nostra
comunitat autònoma entre la població immigrada.
54. Donada la seva bona qualitat, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a impulsar i
promocionar el Canal 33.
55. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar nous estudis i noves titulacions dins el
camp de la Formació Professional per tal de lluitar contra
l’abandonament prematur i el fracàs escolar.
56. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intensificar les mesures de protecció social per
als sectors més afectats per la crisi, polítiques de formació que
afavoreixin la reinserció laboral i actuacions que estimulin la
creació d’ocupació.
57. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a completar el mapa sociosanitari d’Eivissa que
permeti l’aplicació adequada de la Llei de dependència.
58. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar orientant els recursos de les accions
formatives adreçades prioritàriament a treballadores i
treballadors desocupats en les competències i ocupacions
emergents d’acord amb el Sistema de Qualificacions i Formació
Professional i mitjançant certificació per millorar-ne
l’ocupabilitat.

63. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
completar la normativa legal que asseguri una ordenació
territorial i urbanística que reguli un creixement sostenible.
64. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’abordar reformes estructurals que permetin iniciar un canvi de
model econòmic a les Illes Balears.
65. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar lluitant per aconseguir un sistema de
finançament just, i el Govern de l’Estat a complir veritablement
els compromisos efectuats al respecte.
66. El Parlament de les Illes Balears proclama la necessitat
d’un major control de la despesa pública a fi d’evitar qualsevol
mena d’utilització indeguda dels fons públics.
67. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a accelerar, en la mesura que el procediment
estatutari ho faci possible, els traspassos de les competències
que són pròpies dels consells insulars.
68. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adequar la legislació sobre finançament dels consells insulars
a les noves necessitats generades pel procés de traspàs de
competències.
69. El Parlament de les Illes Balears constata la justícia i la
necessitat de la reivindicació de la cogestió aeroportuària per als
aeroports de les Illes Balears i insta el Govern de l’Estat a fer-la
efectiva en el termini més breu possible.
70. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar negociant el traspàs de les
competències sobre justícia previstes a l’Estatut d’Autonomia
i el Govern de l’Estat a fer efectiu tan aviat com sigui possible
aquest traspàs amb una dotació suficient per a cobrir-ne les
necessitats reals de les Illes Balears.
71. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir un suport ferm i efectiu a l’economia
productiva de les Illes Balears.
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72. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a fer les passes oportunes per decidir la ubicació i posar
en marxa les accions necessàries per a la creació del Parador
Turístic de Menorca.
73. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a fomentar la creació de clústers empresarials
mitjançant serveis d’assessorament, tutelatge i ajudes a la
creació i als projectes que es desenvolupin.
74. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una unitat d’innovació per impulsar
l’R+D+I empresarial i una oficina de vigilància tecnològica i
d’acompanyament a la innovació empresarial.
75. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar a Mallorca el model de Contracte Agrari
d’Explotacions similar al que se està aplicant a Menorca.
76. El Parlament de les Illes Balears rebutja qualsevol atac
als drets lingüístics dels ciutadans i reafirma la seva voluntat de
fer complir l’Estatut i la Llei de Normalització Lingüística pel
que fa al dret a adreçar-se a qualsevol funcionari públic, a les
Illes Balears, en llengua catalana.
77. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un nou impuls al Pla d’infraestructures
educatives 2010/2011.
78. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a culminar, com abans millor, les negociacions pel
traspàs al Consell Insular de Menorca de la gestió de la
Biblioteca Pública de Maó, l’Arxiu Històric i el Museu de
Menorca.
79. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a augmentar suficientment la dotació econòmica a les
comunitats autònomes per tal que aquestes puguin acomplir els
drets establerts a la llei de dependència.
80. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a ampliar el descompte per al transport a tots els
residents legals a les Illes Balears, sigui quina sigui la seva
nacionalitat.
81. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que la Llei de mediació familiar es modifiqui per tal de fer
possible una mediació des del sector públic.
82. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Medi Ambient a no utilitzar arena procedent del litoral de
Banyalbufar per a la regeneració de la platja de Cala Agulla.
83. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant projectes per a la
reutilització integral de les aigües regenerades per a usos
agraris.
84. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar un pla de suport a les cooperatives
agràries.

85. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en funcionament un segon canal de
ràdioformula d’IB3 Ràdio d'acord amb una llicència que li
procurarà el Govern de les Illes Balears sempre que ho permeti
la legalitat vigent.
86. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a signar un conveni amb l'Ens Públic de les Illes
Balears de Ràdio i Televisió en virtut del qual IB3 Ràdio i IB3
Televisió seran senyals oficials de les activitats governamentals
i senyal pool quan aquesta sigui requerida
87. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar més fiabilitat al subsistema elèctric
Eivissa-Formentera amb la prolongació del tram de línia
elèctrica necessària.
88. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant la instalAlació d’energies
renovables de les Illes Balears a la fi d’aproximar-nos el màxim
possible als objectius europeus del 20-20-20.
89. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar un pla per a la millora de la seguretat
pública en els municipis rurals, orientat a la cobertura d’un
servei bàsic de policia local de 24 hores, a través de convenis de
colAlaboració amb els ajuntaments.
90. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a definir la solució de la variant de Sant Antoni
d’Eivissa.
91. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estendre a més alumnat i més centres els
projectes que té en marxa per reduir l’abandonament escolar i
el fracàs escolar.
92. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, davant la minva d’ingressos derivada de la crisi
econòmica, a enllestir un pla de contenció de la despesa a
aplicar per cada una de les conselleries, empreses públiques,
consorcis i fundacions.
93. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Programa d’Intervenció
Socioeducativa d’Escolaritat Compartida (ALTER), donats els
bons resultats obtinguts en els pressupostos 2010, amb
l’objectiu d’anar consolidant-lo.
94. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer les gestions necessàries perquè els
instruments tecnològics de detecció de proximitat, coneguts
com a polseres electròniques, s’incorporin a l’ Acuerdo entre
instituciones del Protocolo de adhesión para el seguimiento
por medios telemáticos de las medidas de alejamiento en
materia de violencia de género, signat a Madrid el 8 de juliol de
2009 pels ministeris de Justícia, Interior i Igualtat, el Poder
Judicial i el Ministeri Fiscal.
95. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un programa de mesures extraordinàries
de xoc davant la crisi econòmica destinat a crear ocupació
directa per a aquelles persones treballadores desocupades en
situacions més vulnerables, incentivar la contractació i ampliar
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les possibilitats de formació dels treballadors i les treballadores
desocupats.
96. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar i tramitar el projecte bàsic del primer
tram del tramvia de Palma (Palma-aeroport), una vegada s’hi
han incorporat les modificacions solAlicitades per l’Ajuntament
de Palma.
97. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç
realitzat per la Conselleria de Salut i Consum per a la
modernització i millora dels centres d’atenció primària, que s’ha
vist materialitzat en l’obertura de 14 centres sanitaris nous, i 4
més que entraran en funcionament abans de començar l’any
vinent, a més de licitació enguany de 12 projectes pels pròxims
dos anys.
98. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a intensificar la feina al nou hospital de
referència Son Espases perquè sigui una realitat l’octubre del
2010 i disposi d’amplis espais destinats a la docència, la
formació continuada i la recerca, que permetin acollir els
estudis de grau de medicina, requisit necessari per poder
disposar en el futur de l’Institut d’Investigació Sanitària, que
complementarà perfectament el treball de recerca i innovació
que es realitza al Parc Bit i a la nostra universitat.
99. El Parlament de les Illes Balears valora com un avanç
històric per a la sanitat pública de l’Illa d’Eivissa, la
construcció del nou hospital Can Misses.
100. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut i Consum a millorar el temps de demora mitjana de les
llistes d’espera de consultes amb especialistes, prioritzant-ne
patologies clau; les de les proves de diagnosi i les d’espera
quirúrgica.
101. El Parlament de les Illes Balears, amb el convenciment
que a les empreses igualtat és eficiència, insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar l’aplicació de plans d'igualtat a les
empreses de més de 250 persones treballadores i fer el
seguiment de la implantació de les mesures acordades amb els
comitès d'empresa; així mateix insta el Govern a incentivar les
PIME perquè com a mesura de responsabilitat social adoptin
plans d'igualtat i conciliació.
102. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’adaptar el finançament dels consells insulars a la realitat
competencial actual.
103. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
de distribuir amb criteris de proporcionalitat entre totes les illes,
les aportacions al transport públic.
104. El Parlament de les Illes Balears davant la problemàtica
ocorreguda per emprar la nostra llengua dins el territori de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a prendre les
mesures necessàries per garantir l’ús normal i oficial dels dos
idiomes oficials d’aquesta comunitat autònoma davant totes les
administracions públiques presents a les Illes Balears.
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105. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears que acceleri les negociacions amb el Govern de
l’Estat i concreti el règim especial per a les Illes Balears previst
a l’Estatut per tal de fer-lo efectiu dins l’any 2010.
106. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a prendre les mesures necessàries perquè la comunitat
autònoma de les Illes Balears participi decisivament en la gestió
dels ports i aeroports amb qualificació d’interès general segons
el previst a l’Estatut en el termini màxim d’un any.
107. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a compensar el greuge de finançament que històricament
han patit les Illes Balears tal com ha fet amb la comunitat
autònoma d’Andalusia, fora dels instruments adoptats per al
finançament de les comunitats autònomes dins l’any 2010.
108. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar en marxa mesures concretes per tal que els
ajuntaments de les Illes Balears puguin cobrar els deutes que
mantenen amb altres administracions.
109. El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions públiques de les Illes Balears a negociar amb
les entitats de crèdit línies de finançament per tal de satisfer tots
els deutes que mantenen les administracions públiques amb
empreses domiciliades a les Illes Balears.
110. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a possibilitar l’accés a Internet sense fil des de tot
el territori de les Illes Balears, com a servei públic a la societat
del coneixement, aprofitant el finançament que ofereix la Unió
Europea a través dels seus fons estructurals.
111. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
les Illes Balears i al Consell Insular de Mallorca que procedeixi
a la valoració i restauració dels elements patrimonials i
arqueològics que representen les torres de guaita i les talaies
arreu de la costa mallorquina a càrrec de l’1% cultural i la taxa
de sòl rústic, convertint-les en valor d’aprofitament turístic.
112. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar dins els pressuposts de l’any 2010
recursos econòmics directes per a aquells municipis que hagin
conservat i protegit al llarg dels darrers anys el territori, el
litoral i el paisatge i hagin mantingut un creixement equilibrat.
113. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir les competències en matèria de costes i litoral
al Govern de les Illes Balears dins l’any 2010.
114. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir polítiques actives destinades a les
empreses per crear ocupació directa per a aquelles persones
treballadores desocupades en situacions més vulnerables i
incentivar la seva contractació.
115. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a afrontar de forma immediata la reforma del sistema de
finançament dels ajuntaments a la fi d’aconseguir una
suficiència financera per a les entitats locals que no depengui de
la construcció i l’urbanisme.
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116. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
d’aprovar, en el termini més breu possible, el nou Règim
Especial de les Illes Balears previst al nou Estatut.

128. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a traspassar les competències en promoció turística
als consells insulars el més aviat possible.

117. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a agilitar les negociacions per donar participació a les
institucions de les Illes Balears en la gestió dels nostres
aeroports i replantejar la política de taxes aeroportuàries a fi i
efecte d’abaratir els costs de la nostra oferta turística, sobretot,
en temporada mitjana.

129. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant les empreses subministradores
d’energia elèctrica a les illes per evitar les avaries i millorar el
servei.

118. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a incrementar les previsions pressupostàries per donar
suport a la reconversió de zones turístiques madures i
especialment a fer una dotació econòmica adient de cara a
avançar en el projecte de la Platja de Palma.
119. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a donar compliment a l’acord de compra de finques
litorals sense que aquesta compra es computi dins els recursos
prevists a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears com a
inversió estatal.
120. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar un fort impuls al Carnet Jove, ja que és una
eina útil perquè els joves puguin fer front a la situació
econòmica i els ajuda a tenir major poder adquisitiu.
121. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les regulacions normatives
necessàries per ampliar les modalitats turístiques que s’ofereixin
al mercat.

130. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a intercedir davant les empreses de telefonia fixa
i mòbil que operen a les illes per millorar el servei i millorar la
cobertura.
131. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a millorar de manera definitiva la recepció de la
televisió digital a les illes.
132. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear una oficina de l’112 a les Pitiüses.
133. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reconèixer la importància del Club Nàutic
d’Eivissa en la seva tasca de promoció de les activitats
relacionades amb la mar, així com a entitat social profundament
arrelada a la societat illenca. Per tant, el Parlament de les Illes
Balears constata la necessitat que el Club Nàutic pugui
continuar la seva activitat a les seves instalAlacions al Port
d’Eivissa.
A la seu del Parlament, 29 de setembre de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

122. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a agilitar i avançar en la transferència de les
competències en matèria de costes i en matèria de ports avui
considerats d’interès general i, molt especialment, de les
instalAlacions nàutiques adscrites a aquests ports.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

123. 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 casc urbà de Manacor.
124. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a finançar les obres per a la millora i adequació dels
torrents de les Illes Balears, amb la signatura del nou conveni
d’obres hidràuliques.
125. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a traspassar les competències de justícia al Govern de les
Illes Balears amb la suficient dotació econòmica.
126. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mitigar els efectes de la triple insularitat que pateix
Formentera en el transport de mercaderies entre Formentera i la
resta de ports.
127. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la creació de marques de qualitat de
productes agroalimentaris de Formentera emparats en
denominacions d’origen, indicació geogràfica protegida o
qualsevol altra marca de qualitat legalment establerta.

1.3.2. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de setembre de 2009, rebutjà Propostes de resolució núm. 1, 315, 18-20, 22-34, 36-40, 43-50, 53, 54, 58, 60-74, 76-92, 94100, 103-109, 111-114, 116-124, 126-128, 130-144, 146-189,
191-210, 212, 214-221, 223-226, 228-234, 237-239, 241, 243249, 255, 258, 261-276, 278, 280-284, 286-288, 290, 292-315,
318-323 i 325-328, RGE núm. 12506/09, del Grup Parlamentari
Popular, derivades del Debat sobre l'orientació política general
del Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre 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 24
de setembre de 2009, rebutjà Propostes de resolució núm. 10,
12, 14 i 15, RGE núm. 12510/09, del Grup Parlamentari Mixt,
derivades del Debat sobre l'orientació política general del
Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre 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 24
de setembre de 2009, rebutjà Propostes de resolució núm. 2-12,
14, 15, 17-26, 30 i 32, RGE núm. 12512/09, del Grup
Parlamentari Mixt, derivades del Debat sobre l'orientació
política general del Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de
2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7702/09 i 7703/09, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relatives a plaga de
"lagarta peluda" i a accions per mitigar la plaga de "lagarta
peluda", respectivament. (BOPIB núm. 81 de 30 d'abril del
2009).
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En quina situació es troba actualment la plaga de "lagarta
peluda" a Menorca? Quines accions ha desenvolupat fins a la
data i quines pensa dur a terme la Conselleria de Medi
Ambient per mitigar la plaga de "lagarta peluda" a Menorca?
Situació 2008:
S'ha reduït el nivell d'afectació a les zones tractades però a
zones no tractades la situació continua essent molt greu.
S'ha de continuar amb un pla de control almanco dos anys
més per poder reduir i controlar la plaga.
A finals de juny el servei de sanitat forestal va encomanar a
l'IBANAT la realització d'un plànol d'afectació al moment de
màxim nivell de defoliació.
Situació a 1 de juny del 2008 a Menorca (previsió per al
2009):
15/06/2007 (ha.)

15/06/2008 (ha.)

Nivell 0

1.728,96 (31,77%)

2.929,71 (53,84%)

Nivell 1

1.288,15 (23,67%)

725,63 (13,34%)

Nivell 2

681,98 (12,53%)

471,01 (8,66%)

Nivell 3

1.742,28 (32,02%)

1.315,02 (24,16%)

Total

5.441,37 (100%)

5.441,37 (100%)

Any 2008 (previsió 2009):
Superfície d'alzinar: 5.441,35 ha.
Superfície d'alzinar afectat nivells 1, 2 i 3, any 2007:
3.712,39 ha. (68,24%); any 2008: 2.511,66 ha. (46,16%);
millora 2007-2008: 1.200,73 (22,08%).
Fins ara l'evolució del 2007 al 2008 ha estat positiva, ha
disminuït un 22,08%, és a dir, ha disminuït en 1.200,73 ha.
Les actuacions més importants per a l'any 2008 varen ser:
- ColAlocació de 4.000 trampes amb feromona.
- Tractament aeri a una superfície de 2.300 ha.
- Tractament terrestre a una superfície de 100 ha.
- ColAlocació de caixes niu per a rata-pinyades.
- ColAlocació de caixes niu per a aus.
Les actuacions més importants que es realitzaran l'any 2009
són:
- Tractament terrestre a una superfície d'unes 100 ha. sota
petició d'interessats (es va informar a tots els que ho varen
demanar l'any 2008).
- Control de la mortalitat d'erugues en camp.
- Trampeig amb feromones d'atracció sexual (2.140).
- InstalAlació, revisió, seguiment, manteniment i retirada de
les trampes.
- Venda subvencionada de trampes de feromones a
particulars.
- ColAlocació de caixes niu per a rata-pinyades (50).
- Estudi de seguiment de les caixes niu (antigues i noves).
- ColAlocació de caixes niu per a aus (50).
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Palma, 13 d'agost del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Situació 2009 (Previsió per al 2010):
La diagnosi de la situació per preveure com evolucionarà la
plaga es realitza el 30 de juny, i amb aquesta diagnosi es pot fer
una prognosi o possible evolució de la plaga per a l'any 2010.

El mapa que s'adjunta a la resposta queda dipositat al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 10821/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a superfície
afectada per la plaga de "lagarta peluda". (BOPIB núm. 90 de
3 de juliol del 2009).

Palma, 13 d'agost del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.
Els plànols i el gràfic que s'adjunten a la resposta queden
dipositats al Registre General de l'Oficialia Major a disposició
dels Hbles. Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
C)

Quina ha estat la superfície afectada per la plaga de
l'anomenada "lagarta peluda" a Menorca?
Situació 2008:
S'ha reduït el nivell d'afectació a les zones tractades, però a
zones no tractades la situació continua essent molt greu.
A finals de juny el servei de sanitat forestal va encomanar a
l'IBANAT la realització d'un plànol d'afectació al moment de
màxim nivell de defoliació (s'adjunta plànol d'afectació).
Situació actual a 1 de juny del 2008 a Menorca (previsió
per al 2009):
15/06/2007 (ha.)

15/06/2008 (ha.)

Nivell 0

1.728,96 (31,77%)

2.929,71 (53,84%)

Nivell 1

1.288,15 (23,67%)

725,63 (13,34%)

Nivell 2

681,98 (12,53%)

471,01 (8,66%)

Nivell 3

1.742,28 (32,02%)

1.315,02 (24,16%)

Total

5.441,37 (100%)

5.441,37 (100%)

Any 2008 (previsió 2009):
Superfície d'alzinar: 5.441,35 ha.
Superfície d'alzinar afectat nivells 1, 2 i 3, any 2007:
3.712,39 ha. (68,24%); any 2008: 2.511,66 ha. (46,16%);
millora 2007-2008: 1.200,73 (22,08%).

A la pregunta RGE núm. 10822/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a municipis
més afectats per la plaga de "lagarta peluda" a Menorca.
(BOPIB núm. 90 de 3 de juliol del 2009).
Quins són els municipis més afectats, i amb quina
superfície, per la plaga de "Lagarta peluda" a Menorca?
Nivells d'afectació per municipis 2009:
Alaior. Nivell 0: 5,17, 0,39%; nivell 1: 770,44, 48,86%;
nivell 2: 0; nivell 3: 524,12, 20,98%.
Ciutadella. Nivell 0: 972,87, 73,65%; nivell 1: 0; nivell 2, 0;
nivell 3: 237,48, 9,50%.
Es Mercadal. Nivell 0: 1,08, 0,08%; nivell 1: 610,89,
38,74%; nivell 2: 47,92, 64,29%; nivell 3: 844,97, 33,83%.
Es Migjorn. Nivell 0: 15,12, 1,14%; nivell 1: 144,76, 9,18%;
nivell 2: 1,67, 2,24%; nivell 3: 268,89, 10,76%.
Ferreries. Nivell 0: 305,99, 23,16%; nivell 1: 8,03, 0,50%;
nivell 2: 24,94, 33,46%; nivell 3: 251,01, 10,05%.
Sant Lluís. Nivell 0: 5,56, 0,42%; nivell 1: 42,53, 2,67%;
nivell 2: 0; nivell 3: 140,09, 5,60%.
Maó. Nivell 0: 15,08, 1,14%; nivell 1: 0; nivell 2: 0; nivell
3: 231,03, 9,25%.
Totals. Nivell 0: 1.320,87; nivell 1: 1.576,65; nivell 2:
74,53; nivell 3: 2.497,59
Palma, 13 d'agost del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Nivell 0
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Any 2007
1.747,60 ha.
1.241,08 ha.
529,54 ha.
1.923,14 ha.

32,11%
22,80%
9,73%
35,34%

El gràfic adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles. Srs.
Diputats.

Nivell 0
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Any 2008
2.929,76 ha.
725,63 ha.
471,10 ha.
1.315,02 ha.

53,03%
13%
8,65%
24,12%

D)

Any 2009 (S'ha incrementat la superfície del Decret
d'alzinars, amb unes petites modificacions)
Nivell 0
1.320,89 ha.
24,14%
Nivell 1
1.576,64 ha.
28,82%
Nivell 2
74,53 ha
1,36%
Nivell 3
2.497,60 ha.
45,66%

Ordre de Publicació
A la pregunta RGE núm. 10824/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a actuacions
per lluitar contra la plaga de "lagarta peluda" a Menorca per
al 2009. (BOPIB núm. 90 de 3 de juliol del 2009).
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Quines són les actuacions que pensa desenvolupar la
Conselleria de Medi Ambient per lluitar contra la plaga de
"Lagarta peluda" a Menorca per a l'any 2009?

Mercadal

Tractament terrestre contra l'eruga peluda (Lymantria
dispar) a Menorca 2009 (p-56)
Dins les actuacions de lluita contra la plaga de l'eruga peluda
a Menorca durant l'any 2009 es contempla el tractament
terrestre de zones de petita extensió i zones on no era
aconsellable el tractament aeri.
Les directrius finals foren el tractament de totes aquelles
finques de particulars afectades per la plaga de l'eruga peluda i
solAlicitades dins termini pels seus propietaris.
A diferència de l'any 2008, s'autoritza per Xarxa Natural
2000 el tractament terrestre i puntual de les finques situades en
espais de la Xarxa i en els àmbits PORN de Menorca.
Els tractaments s'inicien el 16 d'abril i finalitzen el 21 de
maig.
Es rep un total de 138 solAlicituds, de les quals es tracten
132. Les restants 6 finques solAlicitades no es tracten per
diversos motius, principalment perquè no tenien erugues o bé
perquè havien duplicat la solAlicitud.
Es va repetir el tractament a 11 de les finques solAlicitades,
ja que després d'unes setmanes tornaven a tenir erugues,
presumiblement procedents de zones properes no tractades.
Per municipis Alaior i Es Mercadal són els que van
presentar més solAlicituds. A continuació podem observar la
taula i una gràfica amb les solAlicituds presentades per cada
municipi, les finques tractades i les repetides.
SolAlicituds

Tractades

Repetides

Alaior

45

44

1

Maó

11

9

1

Ciutadella

3

3

0

Ferreries

22

21

1

Sant Lluís

6

6

1

Es Migjorn

13

12

0

38

38

7

Palma, 13 d'agost del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Les actuacions més importants que s'han realitzat i es
realitzaran per a l'any 2009 són:
- Tractament terrestre a una superfície d'unes 100 ha. sota
petició d'interessats (Es va informar a tots els que ho varen
demanar l'any 2008).
- Control de la mortalitat d'erugues de camp.
- Trampeig amb feromones d'atracció sexual (2.140).
- InstalAlació, revisió, seguiment, manteniment i retirada de
les trampes.
- Venda subvencionada de trampes de feromones a
particulars.
- ColAlocació de caixes niu per a rata-pinyades (50).
- Estudi de seguiment de les caixes niu (antigues i noves).
- ColAlocació de caixes niu per a aus (50).
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La gràfica adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de l'Oficialia Major a disposició dels Hbles.
Srs. Diputats.

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 10913/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a informes en
relació a les plagues d'erugues peludes (Lymantria dispar).
(BOPIB núm. 91 de 17 de juliol del 2009).
Compta la Conselleria de Medi Ambient amb algun informe
en què s'expliqui o assenyali que les plagues d'erugues peludes
(Lymantria dispar) que afecten els alzinars i altres masses
forestals de Menorca són beneficioses per a aquests arbres?
Informes sobre l'eruga peluda a Menorca 2008-2009:
- Estudi de parasitisme de l'eruga peluda a Menorca de l'any
2008. Universitat de Barcelona.
- Informe tècnic "Repercussions de l'estat fitosanitari actual
dels alzinars de Menorca afectats per l'eruga peluda Lymantria
dispar L (Lep.: Lymantriidae)", redactat per un doctor biòleg
expert en entomologia i sanitat forestal. 14 de març del 2008.
- Estudi de postes de Lymantria dispar L (Lep.:
Lymantriidae) en zones tractes i no tractades químicament als
alzinars de Menorca i estudi dels parasitoids d'ous, perspectives
de futur. Universitat de Barcelona, 13 de novembre del 2008.
- Estudio del impacto en los tratamientos contra la "lagarta
peluda" (Lymantria dispar) en Menorca. Universitat de les Illes
Balears, novembre del 2008.
- Informe tècnic "Estat actual del nivell d'infestació de
l'eruga peluda Lymantria dispar L (Lep.: Lymantriidae) als
alzinars de Menorca, previsions per al 2009", redactat per un
doctor biòleg expert en entomologia i sanitat forestal. 19 de
març del 2009.
- (Memoria) Informe sobre el tratamiento contra Lymantria
dispar L en Menorca, Illes Balears 2008. TRAGSA, octubre
2008.
La Direcció General de Medi Forestal i Protecció d'Espècies
ha realitzat diversos informes sobre la situació actual i la
necessitat de continuar amb les mesures de control.
- Informe de la situació actual de l'eruga peluda (Lymantria
dispar) a Menorca 2008 i necessitat de realització de
tractaments de control per al 2009, de 26 de novembre del 2008.
- Proposta d'actuacions per a la lluita contra la plaga de
l'eruga peluda a Menorca, 2009, de 12 de febrer del 2009.
- Informe dels treballs contra la plaga de l'eruga peluda a dur
a terme dins les zones de Xarxa Natura 2000 i d'àmbit PORN
dins la campanya de control integral de la plaga de l'eruga
peluda Lymantria dispar a Menorca per a l'any 2009. 25 de
març del 2009.
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Conclusió: en CAP llibre de fitopatologia, a nivell mundial,
no es considera un defoliador com a beneficiós. CAP informe
científic o tècnic no diu que la plaga d'erugues peludes és
beneficiosa per a aquests arbres.

Conclusió: en CAP llibre de fitopatologia, a nivell mundial,
no es considera un defoliador com a beneficiós. En tota la
documentació científica i tècnica generada (informes) en
referència a l'eruga peluda, no es diu que l'eruga és beneficiosa.

Palma, 13 d'agost del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Palma, 13 d'agost del 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

G)

A la pregunta RGE núm. 10914/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, relativa a efectes
beneficiosos de les erugues peludes (Lymantria dispar).
(BOPIB núm. 91 de 17 de juliol del 2009).

A la pregunta RGE núm. 12224/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
persones que han acompanyat el president del Govern de les
Illes Balears a la República Dominicana. (BOPIB núm. 93 d'11
de setembre del 2009).

Dels estudis realitzats sobre les erugues peludes, es pot
deduir que el seu efecte és beneficiós per a les masses forestals
i arbustives de Menorca?

Quantes persones han acompanyat el president del Govern
de les Illes Balears en el seu recent viatge a la República
Dominicana?

Informes sobre l'eruga peluda a Menorca 2008-2009:
- Estudi de parasitisme de l'eruga peluda a Menorca de l'any
2008. Universitat de Barcelona.
- Informe tècnic "Repercussions de l'estat fitosanitari actual
dels alzinars de Menorca afectats per l'eruga peluda Lymantria
dispar L (Lep.: Lymantriidae)", redactat per un doctor biòleg
expert en entomologia i sanitat forestal. 14 de març del 2008.
- Estudi de postes de Lymantria dispar L (Lep.:
Lymantriidae) en zones tractes i no tractades químicament als
alzinars de Menorca i estudi dels parasitoids d'ous, perspectives
de futur. Universitat de Barcelona, 13 de novembre del 2008.
- Estudio del impacto en los tratamientos contra la "lagarta
peluda" (Lymantria dispar) en Menorca. Universitat de les Illes
Balears, novembre del 2008.
- Informe tècnic "Estat actual del nivell d'infestació de
l'eruga peluda Lymantria dispar L (Lep.: Lymantriidae) als
alzinars de Menorca, previsions per al 2009", redactat per un
doctor biòleg expert en entomologia i sanitat forestal. 19 de
març del 2009.
- (Memoria) Informe sobre el tratamiento contra Lymantria
dispar L en Menorca, Illes Balears 2008. TRAGSA, octubre
2008.
La Direcció General de Medi Forestal i Protecció d'Espècies
ha realitzat diversos informes sobre la situació actual i la
necessitat de continuar amb les mesures de control.
- Informe de la situació actual de l'eruga peluda (Lymantria
dispar) a Menorca 2008 i necessitat de realització de
tractaments de control per al 2009, de 26 de novembre del 2008.
- Proposta d'actuacions per a la lluita contra la plaga de
l'eruga peluda a Menorca, 2009, de 12 de febrer del 2009.
- Informe dels treballs contra la plaga de l'eruga peluda a dur
a terme dins les zones de Xarxa Natura 2000 i d'àmbit PORN
dins la campanya de control integral de la plaga de l'eruga
peluda Lymantria dispar a Menorca per a l'any 2009. 25 de
març del 2009.

- Sr. Antoni Torres Martorell, director del gabinet tècnic del
president.
- Sr. Jordi Bayona Llopis, director general d'Acció Exterior
i Relacions amb la UE.
- Sra. Josefa González Jiménez, gerent de la Fundació
Balears a l'Exterior.
- Sra. Pilar Calatayud Salvado, cap de gabinet de premsa.
- Sr. Joan Pujol Ferragut, adjunt del gabinet de protocol.
- Sr. José Prieto Suárez, oficial de seguretat.
- Sr. Isaac Buj Sutorras, fotògraf.
- Sr. Miquel Àngel Frau del Cerro, càmera.
Palma, 22 de setembre del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)
A la pregunta RGE núm. 12225/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
projectes visitats pel president del Governa la República
Dominicana. (BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Quants i quins projectes de cooperació al desenvolupament
han estat visitats pel Molt Hble. Sr. President del Govern de les
Illes Balears en el seu recent viatge a la República
Dominicana?
El president, durant aquesta visita de referència, no ha visitat
cap projecte concret en matèria de cooperació al
desenvolupament.
En el programa del viatge figurava una visita a la parròquia
d'Altragracia, al front de la qual exerceix el sacerdot mallorquí
Miquel Melià, que va organitzar una visita pel barri d'El Café,
una zona marginal als afores de Santo Domingo que presenta
moltes mancances. Aquest barri tradicionalment ha estat objecte
d'alguns projectes de cooperació, sobre tot pel que fa a la
formació professional dels joves, i sobre els quals l'esmentat
sacerdot va fer alguns comentaris informatius de caire general
al president.
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Palma, 22 de setembre del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 12514/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Innovació, Interior i Justícia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2009, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre
les línies estratègiques de la seva conselleria.
Així mateix, conformement amb l'establert als articles 95 i
96 del reglament esmentat i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que aquesta compareixença es
tramiti pel procediment d'urgència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 12552/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
de Medi Ambient.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de setembre de 2009, conformement amb l'establert per
l'article 175 del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Medi Ambient, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, per tal d'informar sobre el passeig de vianants de
Portocolom.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de setembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de
2009.
- Pàg. 3391 i 3417. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant ple, apartat K).
On diu: RGE núm. 12725/09, de l'Hble. Sra. Maria Torres i
Marí, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 12728/09, de l'Hble. Sra. Maria Torres
i Marí, ...
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