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1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS

autònoma, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia
i amb el compromís realitzat per l’actual president del Govern
espanyol, el Sr. Rodríguez Zapatero.
8. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
projecte del Govern per tal d’instalAlar al territori de la nostra
comunitat autònoma un centre nacional de referència per a la
formació aeronàutica."

Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 10175/09, relativa a política del foment de la
indústria del sector aeronàutic a les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar impulsant actuacions tendents a
aconseguir que el descompte de residents en els vols interilles
i a la península sigui aplicable a totes les persones que estiguin
empadronades a qualsevol part del territori de les Balears amb
independència de la seva nacionalitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un pla d’ajudes financeres obrint línies
específiques de crèdit mitjançant l’ISBA i així mateix
solAlicitant al Govern de l’Estat que faci un esforç similar en el
mateix sentit mitjançant l’ICO per a les empreses, tant les
establertes a les Illes com a les noves iniciatives a desenvolupar
dins territori de la nostra comunitat autònoma, a fi de consolidar
i ampliar el nombre d’empreses i indústries del sector
aeronàutic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir línies d’ajudes específiques que
incentivin l’R+D+I en el teixit industrial aeronàutic per tal de
fomentar la investigació i la seva implantació i aplicació dins la
nostra comunitat autònoma.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que juntament amb el Govern d’Espanya i la
Comissió de la Unió Europea dissenyin un pla d’actuació que
tendeixi a afavorir la consolidació i un major desenvolupament
del sector aeronàutic específicament a les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar negociacions per tal d’aconseguir del
Govern de l’Estat la transferència, en el termini més breu
possible, de l’aeròdrom de Son Bonet al municipi de Marratxí,
així com els terrenys ubicats a Maó i a Sant Lluís per ubicar-hi
indústries i centres de formació vinculats al sector aeronàutic.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar decididament els treballs de posada en
funcionament del Comitè de Rutes perquè aquest important
organisme estigui operatiu en el termini màxim d’un any.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar al Govern d’Espanya un calendari per
tal de poder preveure la posada en funcionament de la cogestió
de l’aeroport de Palma amb intervenció de la nostra comunitat

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 12365/09, relativa a
actuacions per millorar la seguretat a les Illes Balears, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè, mitjançant els instruments que consideri
oportuns, s’estableixin compromisos amb el Govern d’Espanya
que garanteixin les inversions necessàries per millorar les
instalAlacions que a les nostres illes tenen els cossos i les forces
de seguretat de l’Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè gestioni davant el Govern d’Espanya el
compliment del compromís adquirit per tal de construir en el
termini més breu possible les noves instalAlacions per a les
forces i cossos de seguretat de l’Estat pendents d’executar des
de l’any 2005.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè gestioni davant el Govern d’Espanya la
materialització del compromís adquirit per l’Estat i construeixi,
una vegada resoltes les deficiències del projecte, el promès
quarter de la Guàrdia Civil de Calvià, el solar del qual fou cedit
per l’ajuntament d’aquest municipi per a aquest objectiu."
A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

BOPIB núm. 98 - 9 d'octubre de 2009
Ordre de Publicació

3449

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 6784/09, relativa a programes
de formació per a persones sordes, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE

RESOLUCIÓ

Ordre de Publicació

B)

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears a crear en el
si de la Conselleria, amb la colAlaboració de les associacions
existents a les Illes Balears d’atenció a la població amb
discapacitat auditiva, un grup de treball o comissió per tal
d’avaluar les necessitats formatives d’aquest colAlectiu.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12308/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar. (BOPIB
núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Treball i Formació del Govern de les Illes Balears, d’acord amb
els resultats de l’avaluació, a planificar els cursos de formació
adequats, enfocats a una millor integració de les persones sordes
dins el món laboral, fet que a la fi representarà una millor
integració dins la societat."
A la seu del Parlament, 6 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 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 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12310/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a institut a Santa Eulàlia del Riu.
(BOPIB núm. 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'Educació i Cultura.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm.
11549/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'inserció social a Son Gotleu.

Ordre de Publicació
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.

C)

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Josefina Santiago i Rodríguez.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12309/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a educació digital. (BOPIB núm.
93, d'11 de setembre de 2009).

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel A. Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Miquel A. Coll i Canyelles,
del Grup Parlamentari Socialista.

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

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. José M.
Rodríguez i Barberá i l'Hble. Sra. Josefina Santiago i Rodríguez.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 7 d'octubre de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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D)

G)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 95, de 25
de setembre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 95, de 25 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.

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 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 95, de 25 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.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12497/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a centre modular de Manacor.
(BOPIB núm. 95, de 25 de setembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 95, de 25 de
setembre de 2009).

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 95, de 25 de setembre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12502/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a servei de testament vital. (BOPIB
núm. 95, de 25 de setembre de 2009).
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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 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 95, de 25 de
setembre de 2009).
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1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 12498/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2009, fou retirada la pregunta esmentada, del
diputat Hble. Sr. Josep M. Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a congrés Summit Musical Conference,
publicada al BOPIB núm. 95, de 25 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12499/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a catàleg de prestacions
ortoprotèsiques. (BOPIB núm. 95, de 25 de setembre de 2009).

B)

Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple RGE núm. 12495/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2009, fou ajornada, a petició del Govern de
les Illes Balears, la pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr.
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a responsabilitats polítiques en relació amb el retard de
la construcció del nou hospital ubicat a Son Espases, publicada
al BOPIB núm. 95, de 25 de setembre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Retirada del punt 4 de la Moció RGE núm. 10175/09.

Ordre de Publicació
M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 95, de 25 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 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de setembre de 2009, el Grup Parlamentari Popular retirà el
punt 4 de la moció esmentada, relativa a política del foment de
la indústria del sector aeronàutic a les Illes Balears, publicada
al BOPIB núm. 88, de 19 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats sobre
règim d'incompatibilitats dels diputats.
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 29
de setembre de 2009, aprovà l'informe de la Comissió de
l'Estatut dels Diputats sobre règim d'incompatibilitats dels
diputats Hble. Sra. Maria Lluïsa Morillas i Navarro i Hble. Sr.
Miquel Munar i Cardell.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta
RGE núm. 11418/09, de l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre d'informació i orientació per a les persones immigrades.
(BOPIB núm. 92, de 31 de juliol 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.

2. COMISSIONS PARLAMENT

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació

2.4. COMPAREIXENCES

A)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 11413/09 i 11420/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a convenis en matèria de
cooperació al desenvolupament. (BOPIB núm. 92, de 31 de
juliol de 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum,
davant la Comissió no permanent de Salut, sobre la posada en
funcionament de l'Hospital de Son Espases i les solucions als
accessos de l'hospital per evitar colAlapses circulatoris (RGE
núm. 11422/09).
A la Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2009, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum qui, acompanyat del director general del Servei de
Salut, del director de Gestió i Planificació del Servei de Salut,
del cap de gabinet i de l'assessor tècnic del conseller, informà
sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2009, debaté
conjuntament les preguntes RGE núm. 11415/09 i 11416/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a entitats que formen part i
entitats rebutjades del Fòrum de la Immigració. (BOPIB núm.
92, de 31 de juliol de 2009).
Les contestà a la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

Ordre de Publicació
B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació del Territori, davant la Comissió d'Ordenació
Territorial, sobre les acusacions efectuades pel comitè
d'empresa d'SFM (RGE núm. 10931/09).
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2009, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i
Ordenació Territorial qui, acompanyat del director general de
Mobilitat, del gerent d'SFM, de l'adjunt a la gerència d'SFM, de
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la cap de gabinet i de la cap de premsa, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
Ordre de Publicació
C)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i
Pesca, davant la Comissió d'Economia, sobre la situació del
sector del vacum (RGE núm. 12120/09).
A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca
qui, acompanyada del secretari general, de la directora general
d'Agricultura i del cap de gabinet, informà sobre el tema
esmentat.
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Ordre de Publicació
B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Socials RGE núm. 11419/09.
A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2009, quedà
ajornada, atès l'escrit RGE núm. 12750/09, del Govern de les
Illes Balears, la pregunta esmentada, de la diputada Hble. Sra.
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures adreçades a l'alumnat immigrat (BOPIB núm.
92, de 31 de juliol de 2009).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Ordre de Publicació

3.8. INTERPELALACIONS

D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre el funcionament, les activitats desenvolupades i els
pressuposts de l'Escola Balear de l'Esport (RGE núm.
11421/09).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 1 d'octubre de 2009, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Esports i
Joventut qui, acompanyat del director general d'Esports,
informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Debat dels escrits RGE núm. 10089/08 i 11347/09, relatius
a memòries de la Fiscalia de la comunitat autònoma de les
Illes Balears dels anys 2007 i 2008.
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre
de 2009, tengué lloc el debat dels escrits esmentats, presentats
pel fiscal superior de la Fiscalia de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
RGE núm. 12836/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació amb la justícia i la
transferència de les competències amb aquesta matèria. (Mesa
de 7 d'octubre de 2009).
Palma, a 7 d'octubre 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 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política del Govern en relació amb la justícia i la
transferència de les competències en aquesta matèria.
Interessats a conèixer quina és la política del Govern de les
Illes Balears pel que fa a la justícia a la nostra comunitat
autònoma i interessats a conèixer quina ha estat la tasca
desenvolupada per la Direcció General de Justícia durant tot
aquest temps, així com la situació en què es troba en aquests
moments la transferència de les competències relacionades amb
aquesta matèria, el Grup parlamentari Popular interpelAla el
Govern de les Illes Balears sobre aquests extrems.
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
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El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, a 2 d'octubre de 2009.
El diputat:
José M. Rodríguez i Barberá.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 12786/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 11549/09, relativa a
política d'inserció social a Son Gotleu. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 12794/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a funcions de la Direcció General de Justícia. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).

A)

RGE núm. 12795/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a transferència de les competències de justícia. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).

D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 11549/09,
relativa a política d'inserció social a Son Gotleu, la moció
següent.

RGE núm. 12796/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a programes que es porten a terme amb els balears residents
a Amèrica. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear l’Observatori de la Immigració per a
l’estudi i l’anàlisi del fenomen migratori i per a l’elaboració de
propostes dirigides a aquest colAlectiu amb caràcter general, així
com per a les actuacions a desenvolupar a les zones urbanes en
les quals la població immigrant superi en deu punts la mitjana
insular.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’establiment d’un pla d’urgent actuació per a la
barriada de Son Gotleu, a executar directament pel Govern o
mitjançant conveni amb les altres institucions competents en la
matèria, on s’estableixin mesures a executar a curt, mig i llarg
termini per palAliar la vulnerabilitat que la forta presència
migratòria fa que, en aquests moments, suporti aquest barri de
la ciutat de Palma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Interior a establir amb l’Ajuntament de Palma i la Delegació
del Govern a les Illes Balears la més àmplia coordinació
possible perquè l’actuació conjunta i coordinada de les forces i
cossos de seguretat de l’Estat i la Policia Local de Palma ajudi
a palAliar i a evitar la conflictivitat que pateix la zona de Son
Gotleu i afavorir, mitjançant aquesta coordinació, una millor
aplicació de la Llei d’estrangeria amb l’objectiu d’aconseguir
una immigració reglada.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar un pla conjunt de les conselleries
d’Afers Socials, Treball, Educació i Salut per tal de reforçar
d’acord amb la realitat actual la línia d’actuació al barri de Son
Gotleu amb la finalitat que les demandes de la població resident
siguin ateses adequadament.

RGE núm. 12797/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a oficines per a la qualitat dels serveis. (Mesa de 7 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 12798/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a illa més beneficiada pel nou finançament. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).
RGE núm. 12799/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a implantació de la TDT a Eivissa, Formentera i Menorca.
(Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 128004/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recepció de la TDT. (Mesa de 7 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 12801/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a sintonització de la TDT. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12802/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a temporada turística a Menorca. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
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RGE núm. 12803/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a model de transport públic. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12804/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a carreteres de Menorca. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12805/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nòmines del personal de l'Ib-salut i la Conselleria de Salut.
(Mesa de 7 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 12817/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes per als equips d'elit de Menorca. (Mesa de 7 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 12821/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a criteris de barem per fixar la productivitat dels professionals
sanitaris d'Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12825/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis de turisme. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12806/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a trasllat de treballadors de Son Dureta al nou hospital en
construcció. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12826/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
convenis de turisme (II). (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12807/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a avantatges de les aules prefabricades. (Mesa de 7 d'octubre
de 2009).

RGE núm. 12833/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions econòmiques a equips de futbol. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).

RGE núm. 12808/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nous centres escolars gràcies al nou finançament. (Mesa de
7 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12834/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions a la SD Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12809/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a beneficiaris de la Llei de dependència. (Mesa de 7 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 12810/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a habitatges de protecció oficial a Menorca. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).
RGE núm. 12811/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a potenciació del comerç a Menorca. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
RGE núm. 12812/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a gasoducte a Menorca. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12835/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aportacions a la SD Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
Palma, a 7 d'octubre 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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines funcions desenvolupa diàriament la Direcció General
de Justícia del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

RGE núm. 12813/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes en benefici de l'agricultura de Menorca. (Mesa de
7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12814/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ajudes al Proagro a Menorca. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
RGE núm. 12815/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fira de boví a Alaior. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12816/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a balanç dels cursets de formació entre aturats. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Espera el Govern que les transferències de justícia es puguin
aconseguir aquesta legislatura?
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Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

G)

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

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

Quins programes es porten a terme des del Govern de les
Illes Balears, en aquesta legislatura, amb els balears residents a
Amèrica?

Per quina raó durant aquest estiu encara molts de ciutadans
no podien incorporar-se a la TDT?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes oficines per a la qualitat dels serveis s'han
inaugurat?, quantes funcionen?, i on estan ubicades?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Comparteix l'opinió que els ciutadans són "els responsables
de no poder sintonitzar la TDT"?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Com valora el Govern la temporada turística a Menorca?

Quina illa es veurà més beneficada pel nou finançament?,
quines quantitats rebrà cada illa?

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin grau d'èxit ha tingut la implantació de la TDT a
Eivissa, Formentera i Menorca?

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin model de transport públic té el Govern de les Illes
Balears?, coincideix amb el model que proposa el conseller de
Mobilitat?
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Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

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

Són tan avantatjoses les aules prefabricades per als alumnes,
tal i com ha dit més d'un dirigent socialista aquest estiu?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears que es poden dur
a terme i finalitzar les noves carreteres projectades a Menorca?,
qui finançarà realment aquestes obres?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 escrita.
Per quina raó els funcionaris de la Conselleria de Salut i l'Ibsalut cobren les seves nòmines amb retard respecte dels mesos
anteriors?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants nous centres escolars es construiran gràcies al nou
finançament?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quantes persones a dia d'avui es beneficiaran directament de
la Llei de dependència a Balears? Indicau-ne la relació per illes.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Existeix un pla per al trasllat de treballadors de Son Dureta
al nou hospital en construcció qual les obres hagin finalitzat?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants d'habitatges de protecció oficial s'han construït i
inaugurat a Menorca durant aquesta legislatura?, quants n'hi ha
de projectats?

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)

V)

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

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

Quins projectes es preveuen per potenciar el comerç a
Menorca?

Tindrà continuïtat el proper any la fira de boví d'Alaior?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin termini pot arribar el gasoducte a Menorca?

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin balanç es fa dels cursos de formació entre aturats a
Menorca?, quins resultats han obtingut a Menorca?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

Y)

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

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

Quins projectes pensa presentar el Govern en benefici de
l'agricultura a Menorca?

Quines seran les ajudes per a aquesta nova temporada
destinades als equips d'elit de Menorca?, i per a l'esport base?

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)

Z)

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

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

En què s'han traduït realment les anunciades ajudes del
Proagro a Menorca?

Quins criteris de barem segueix la gerència de l'àrea
sanitària d'Eivissa per fixar la productivitat dels professionals
sanitaris?

Palma, a 5 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

És cert que la Conselleria de Turisme té previst signar
convenis amb diferents majoristes de viatges?, ens pot indicar
amb quins majoristes se signaran?, a quins mercats aniran
referits els convenis esmentats?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Per quins motius IB3 va aportar 25.000 euros a la Peña
Deportiva S5ta. Eulalia durant el 2008 i el 2009, i en va aportar
119.100 a la SD Eivissa durant els mateixos anys?
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

En relació amb els convenis que té previst signar la
Conselleria de Turisme amb diferents majoristes de viatges, ens
pot indicar quina quantitat de doblers hi aportarà l'IBATUR o
la mateixa conselleria?, quan està prevista la signatura? Indicau
també quins són els compromisos als quals està disposada a
arribar la Conselleria de Turisme en aquests convenis.

Ha cobrat l'SD Eivissa l'aportació d'IB3 corresponent al
2009 i per quins motius?
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

Palma, a 1 d'octubre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director de l'ens públic Radiotelevisió de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

RGE núm. 13174/09, de l'Hble. Sra. Diputada Marián
Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nous
centres de salut a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).

Per quins motius IB3 Televisió fa aportacions econòmiques
anuals als equips de futbol balears de 2a i 3a divisió i no en fa
als equips de bàsquet de la lliga femenina nacional?

RGE núm. 13193/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A.
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(Mesa de 7 d'octubre de 2009).

Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

RGE núm. 13195/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de
la temporada turística a Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13196/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manteniment i millora del transport aeri a l'illa de Menorca.
(Mesa de 7 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 13197/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment
del tot inclòs. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

Davant algunes informacions sobre externalització i
desorganització dels tallers i serveis de manteniment als Serveis
Ferroviaris de Mallorca, quines actuacions ha duit a terme
realment la direcció d'SFM pel que fa a aquest tema?

RGE núm. 13198/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu
i Álvarez de Sotomayor, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dimissió de la Sra. Carme Serra com a
vicepresidenta de la Fundació Es Baluard. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13199/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
referèndum sobre el tren-tram de Manacor. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13200/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi
institucional a les Illes Balears. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13201/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Setmana europea de la mobilitat. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).

Palma, a 7 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel A. Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té el conseller de Turisme de la valoració que
es fa des del Consell Insular d'Eivissa de la temporada turística
en aquesta illa?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

RGE núm. 13202/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a VPO
a Menorca. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 13203/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Lluïsa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a autoocupació de dones. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13204/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
International Music Summit a Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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.
Quines actuacions porta a terme el Govern de les Illes
Balears per tal de mantenir i millorar el transport aeri a l'illa de
Menorca?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
En quina situació es troben els nous centres d'atenció
primària de Sant Jordi, Sant Antoni, Can Misses i Sant Josep?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera de Comerç, Indústria i
Energia en relació amb l'anunci dels majoristes de viatges que
la propera temporada es triplicarà l'anomenat "tot inclòs"?
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel A. Llauger i Rosselló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 7 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

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

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura de la
dimissió de la vicepresidenta de la Fundació Es Baluard, Sra.
Carme Serra?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor.

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.
Ens pot informa el conseller d'Habitatges i Obres Públiques
en quina situació es troba la VPO a Menorca?
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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.
Estaria disposat a complir la decisió que sortís del
referèndum sobre el tren-tram de Manacor en els termes que
solAlicita UM, actualment soci del seu govern?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera de Treball i Formació del
programa d'autoocupació de dones a les Illes Balears?
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La diputada:
Maria Lluïsa Morillas i Navarro.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té el Molt Hble. Sr. President del Govern de la
crisi institucional que pateixen les Illes Balears?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 valora la Conselleria d'Interior la iniciativa
denominada International Music Summit celebrada a Eivissa?
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La diputada:
Maria Lluïsa Morillas i Navarro.

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.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

Quina valoració fa el conseller de Mobilitat de la Setmana
europea de la mobilitat celebrada a Palma?

RGE núm. 12753/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris
informatius d'IB3 sobre esdeveniments polítics, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 12765/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a contracte programa amb IB3, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12766/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll
i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
trasllat de treballadors al Parc Bit, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12767/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Lluïsa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a l'audiència de la sèrie "Mossèn Capellà", a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12768/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors per IB3 a Menorca i a Eivissa, a contestar davant
la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12769/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a elecció del
director general d'IB3 a la nova legislació relativa als mitjans
de comunicació públics, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12770/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a direcció
general "temporal", a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.
(Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la RTVIB,
d'1 d'octubre de 2009).

RGE núm. 12774/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost del
programa "Una mà per a tots", a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, la diputada sotasignant formula al director
de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió.
Quins criteris segueix IB3 a l'hora d'informar
d'esdeveniments polítics clau com el Debat sobre l'orientació
política general del Govern de les Illes Balears?
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Com valora el director general el contracte programa amb
IB3, aprovat pel Govern de les Illes Balears?

RGE núm. 12771/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retransmissió de la Fórmula 1, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12772/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost
econòmic de la retransmissió de la Fórmula 1, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12773/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rendibilitat
econòmica dels drets de la Fórmula 1, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la RTVIB, d'1 d'octubre de 2009).

Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
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Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Quina és la valoració del director general sobre el trasllat
d'alguns treballadors de l'empresa SBT a les instalAlacions
d'aquesta mateixa empresa al Parc Bit?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel A. Coll i Canyelles.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
G)

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, la diputada sotasignant formula al director
de l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió.

D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Continua considerant vostè que és un director general
"temporal"?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Quines dades d'audiència té la nova sèrie "Mossèn Capellà"?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
La diputada:
Maria Lluïsa Morillas i Navarro.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
En referència als drets de retransmissió de la Fórmula 1,
"continuarà tenint la Fórmula"?

Quantes persones treballen per IB3 o per a empreses
contractades a Menorca i quantes a Eivissa?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Hem pogut comprovar a través dels mitjans de comunicació
que el Govern de les Illes Balears prepara una nova legislació
relacionada amb els mitjans de comunicació públics de la nostra
comunitat, quin és el sistema d'elecció del director general que
l'actual ocupant d'aquest càrrec considera adient que s'inclogui
en aquesta legislació?

Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Quin és el cost econòmic global que ha tengut la
retransmissió de la Fórmula 1 fins al moment de contestació
d'aquesta pregunta a la comissió corresponent. incloent-hi els
drets d'emissió?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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J)

RGE núm. 12824/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de l'IVA (III), a contestar davant la Comissió de Turisme.
(Mesa de 7 d'octubre de 2009).

D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.

RGE núm. 12827/09, de l'Hble. Sr. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova plataforma tecnològica (I), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Quina rendibilitat econòmica han aportat els drets de la
Fórmula 1 per IB3?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveu la resolució de Presidència sobre
aplicació de les normes reglamentàries en el funcionament
d'aquesta comissió, el diputat sotasignant formula al director de
l'EPRTVIB la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant comissió.
Quin cost econòmic global tendrà el programa "Una mà per
a tots"?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

RGE núm. 12828/09, de l'Hble. Sr. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova plataforma tecnològica (II), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12829/09, de l'Hble. Sr. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova plataforma tecnològica (III), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12830/09, de l'Hble. Sr. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
nova plataforma tecnològica (IV), a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12831/09, de l'Hble. Sr. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
centre d'innovació tecnològica del turisme de Microsoft, a
contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 7 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 12832/09, de l'Hble. Sr. Diputada Assumpta
Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
foment del consum de productes autòctons per part del sector
turístic, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
7 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
RGE núm. 12818/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a manca de cardiòlegs a l'Hospital de Can Misses, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).
RGE núm. 12819/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a primeres visites de cardiologia a Can Misses, a contestar
davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa de 7
d'octubre de 2009).
RGE núm. 12820/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a OPE per a metges, a contestar davant la Comissió no
permanent de Salut. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12822/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de l'IVA, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12823/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a increment
de l'IVA (II), a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 7 d'octubre de 2009).

Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 la Comissió no
permanent de Salut.
Quines mesures s'han pres des de la gerència de l'àrea
sanitària d'Eivissa o des de la Conselleria de Salut per
solucionar la manca de cardiòlegs a l'Hospital de Can Misses?
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Dóna suport l'Hble. Sr. Conseller de Salut a la mesura presa
per la gerència de Can Misses mitjançant la qual les primeres
visites de cardiologia seran ateses pels internistes?

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
Turisme.

Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

Q)

Quines mesures pensa adoptar el conseller de Turisme per
tal de minimitzar l'impacte que suposarà l'increment de l'IVA?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió no
permanent de Salut.
Quan tenen previst des de la Conselleria de Salut convocar
l'OPE per a metges?
Palma, a 2 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins són els objectius que es persegueixen amb la posada
en marxa d'una nova plataforma tecnològica del sector turístic
de les Illes Balears per part de la Conselleria de Turisme?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

O)
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
Turisme.
Com repercutirà en el sector turístic a la propera temporada
2010 l'increment de l'anomenat IVA turístic?
Palma, a 1 d'octubre de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quina opinió li mereix al conseller de Turisme l'increment
en 3 punts de l'IVA?

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quines són les eines, les funcionalitats i els continguts de
què disposarà la nova plataforma tecnològica del sector turístic
de les Illes Balears que es desenvolupa en part per la Conselleria
de Turisme?
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Quines accions ha portat a terme la Conselleria de Turisme
des de l'inici de la legislatura per fomentar el consum de
productes autòctons de les Illes Balears en el sector turístic?
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Quina és la participació dels consells insulars de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera en el procés de definició i
desenvolupament de la nova plataforma tecnològica del sector
turístic de les Illes Balears que es promou per part de la
Conselleria de Turisme?

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
En quina fase de desenvolupament, en termes de
contractació i realització de les feines concretes, es troba la
posada en marxa d'una nova plataforma tecnològica per part de
la Conselleria de Turisme?
Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

Ordre de Publicació
RGE núm. 12730/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a construcció d'un segon institut al municipi de Santa
Eulàlia a Eivissa. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).
RGE núm. 12838/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rectificació de l'increment de l'impost de l'IVA, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 7 d'octubre de
2009).
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Exposició de motius
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

El municipi de Santa Eulàlia compta actualment només amb
un institut d’ensenyament secundari, l’IES Xarc. Durant uns
anys es produí un elevadíssim nombre d’alumnes que va
motivar el desdoblament de torn afegint un torn a la tarda.

Quin és l'abast de la colAlaboració entre la Conselleria de
Turisme i l'empresa Microsoft a l'àmbit del nou centre
d'innovació tecnològica del turisme que s'ha posat en marxa
recentment al Parc Bit?

Amb la posada en funcionament de l’IES Balàfia a Sant
Llorenç, s’hi va poder transferir una part de l’alumnat amb la
qual cosa va desaparèixer la necessitat del torn de tarda. Una
part del nou alumnat també es dirigeix ja a l’IES Balàfia amb la
consegüent descongestió de l’IES Xarc.

Palma, a 29 de setembre de 2009.
La diputada:
Assumpta Vinent i Barceló.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

Així i tot, la capacitat de l’institut d’educació secundària
continua al límit d’ocupació. A més, hem de considerar les
insuficiències de la seva oferta educativa ja que no s’hi pot
oferir el batxiller tecnològic, per la qual cosa l’alumnat de Sant
Eulàlia que el vol cursar s’ha de desplaçar a la ciutat d’Eivissa
o a Sant Jordi. D’altra banda, aquesta situació es repeteix amb
la impossibilitat d’oferir determinats cicles de formació
professional.
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Hem de tenir en compte també el ràpid creixement de
població que es produeix a Santa Eulàlia juntament amb el fet
que en pocs anys es produirà la incorporació de l’alumnat del
CP Venda d’Arabí.
A més dels motius exposats, la situació que l’IES Xarc està
al límit de la seva capacitat i el fet que no compta amb l’oferta
de tots els batxillers i de tots els cicles formatius, hem de realçar
l’increment de la població del municipi que supera els 37.000
habitants i el fet que l’alumnat del CP Venda d’Arabí arribarà
en tres anys a l’institut.
Totes aquestes circumstàncies fan necessària i urgent la
construcció d’un nou institut a Santa Eulàlia per acabar de
cobrir les necessitats actuals i atendre la demanda creixent
prevista per a un futur immediat.
L’Ajuntament de Santa Eulàlia va aprovar el 15 de març del
2007, en sessió plenària i amb el suport majoritari de 19
regidors, una proposta de donació del solar de què disposa
l’ajuntament per a aquesta finalitat a fi que es pugui construir
l’institut el més aviat possible, proposta que va ser reiterada per
acord plenari adoptat el 21 de desembre del 2007 en què s’oferia
novament a la conselleria el terreny per a la ubicació del nou
institut. Aquest acord reiterant la proposta va ser comunicat a la
Conselleria d’Educació i Cultura el 17 de gener del 2008 sense
que encara l’ajuntament hagi rebut cap resposta.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a construir al llarg de la present legislatura
un segon institut al municipi de Santa Eulàlia al solar ofert per
l’ajuntament.
Palma, a 29 de setembre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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Exposició de motius

Davant la greu situació econòmica que assola les Illes
Balears i tot l’Estat espanyol els poders públics hem de tractar
de facilitar la vida als ciutadans i alhora potenciar els sectors
productius per tal de fer front a les dificultats econòmiques que
pateixen i així tractar de minvar i de fer menys pronunciats els
efectes i la duració d’aquesta crisi.
Per tot això i atès que el principal “motor econòmic” de les
nostres illes és el sector turístic i desprès de les darreres dades
tan preocupants que anuncien una baixada important de visitants
el passat estiu, que ha provocat l’acabament de la temporada
molt abans del previst i el tancament de molts d’hotels per la
manca de turistes, és el nostre deure com a representants del
poble no incrementar la pressió fiscal i molt menys en aquells
sectors econòmics que són el nostre futur, tot amb la intenció de
fomentar més l’intercanvi comercial entre empreses i l’augment
del consum, tot fruit de les visites turístiques i de potenciar les
illes com a destinació atractiva i interessant, perquè així i no
d’altra manera podrem superar més ràpidament aquesta crisi que
ens afecta de manera tan greu.
Per tant, després de l’anunci del Govern d’Espanya quant a
l’increment de l’IVA d’un 7% a un 8% al sector turístic, el qual
incidirà negativament als resultats d’aquest sector i per tant a
l’economia, en particular de les Illes Balears.
Un increment de l’IVA pot tenir efectes inflacionistes atès
que recau sobre els consumidors restant competitivitat a totes
aquelles empreses que fixen els seus preus finals amb l’impost
inclòs, la qual cosa resulta freqüent en el sector turístic. El fet
que en els darrers mesos el context espanyol sigui deflacionista
no ha de fer oblidar que l’estabilitat de preus constitueix un
equilibri macro econòmic molt rellevant.
Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
per tal que reconsideri la seva postura de manera que mantingui
el tipus impositiu de l’IVA que hi havia fins ara, ja que en cas
contrari agreujarà la crisi econòmica que pateix Espanya i en
concret les Illes Balears.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Així mateix, d'acord amb el que preveuen els articles 95 i
següents del Reglament de la cambra, el Grup Parlamentari
Popular solAlicita l'aplicació del procediment d'urgència a
aquesta iniciativa atesa la necessitat d'un pronunciament urgent
de la cambra davant el proper debat de pressuposts generals de
l'Estat.

Palma, a 30 de setembre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 12711/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a delimitació de la costa de Formentera, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 7 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 12717/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a construcció d'un nou institut d'ensenyament secundari a
Santa Eulàlia del Riu, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 7 d'octubre de 2009).

3. El Govern central a mantenir la servitud i la zona de
protecció actual.

Palma, a 29 de setembre de 2009.
El diputat:
Josep Mayans i Serra.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Exposició de motius
El passat mes d’octubre del 2008 el Consell de Formentera
va aprovar per unanimitat una moció en què es feia referència
a la problemàtica de la delimitació de costes a l’illa de
Formentera i als seus veïns afectats quant a la impossibilitat
d’aquests de portar a terme un manteniment de les
instalAlacions, ja sigui pintant les façanes dels immobles afectats
o altra classe d’actuació amb la finalitat de preservar una imatge
i uns serveis adequats d’aquestes propietats.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Esperança Marí i
Mayans i amb el parer favorable de les diputades d'ExC Marián
Suárez i Ferreiro i Esperança Marí i Mayans, presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.
Exposició de motius
Si una característica ha marcat el desenvolupament de les
infraestructures educatives a les Illes Balears, històricament, ha
estat la manca de planificació i el retard en la realització de les
esmentades estructures educatives. Aquesta circumstància ha
estat especialment greu a l’illa d’Eivissa.

En relació amb la decepció general dels veïns afectats per la
delimitació de costes a conseqüència d’algunes sancions
aplicades pel simple fet de conservar i mantenir les seves
propietats, el Consell de Formentera per unanimitat va entendre
aquests fets com el principi de l’abandonament i la causa directe
de la deixadesa que sofriran en un futur tots els immobles situats
en primera línia de la mar i de les platges que, en definitiva, són
bona part del que origina la font d’ingressos del turisme que,
directament o indirectament, és del que vivim els formenterers
i els residents a l’illa de Formentera.

Actualment es porten a terme les infraestructures del Pla
2008-2009 amb la característica general a l’illa d’Eivissa que
totes duen retard. Un cas flagrant és el del colAlegi Sa Bodega
que encara es troba en espera després de més de dues dècades
de necessària construcció.

El Consell de Formentera també per unanimitat reclama que
si no es mantenen aquestes edificacions al final tot seran ruïnes
i això és una cosa que no es pot permetre.

Per palAliar aquesta situació el Govern ha de planificar
coherentment atenent criteris objectius, com ara el del
creixement de la població a cada municipi.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Mixt presenta
la següent

És urgent per tots aquests motius la creació d’un centre
d’ensenyament secundària a la població de Santa Eulàlia del
Riu. Només començant ara es podria realitzar l’obra dins uns
terminis raonables.

Proposició no de llei

La manca d’infraestructures adequades comporta
massificació a les aules, centres poc adequats perquè s’hi dugui
a terme la tasca educativa i, consegüentment, un augment de la
conflictivitat escolar, especialment a secundària.

El Parlament de les Illes Balears en consonància amb el
Consell de Formentera i en solidaritat amb la plataforma i els
veïns afectats i tenint en compte la promesa del president del
Govern central, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, que va
prometre un deslinde de costas justo per a Formentera insta:

Santa Eulàlia no pot tornar patir un centre massificat amb tot
els problemes que això comporta, com ja va ocórrer amb l’IES
Xarc.

1. El Govern central a fer un deslinde de costas justo per a
Formentera.

Proposició no de llei

2. El Govern Balear a solAlicitar l’anulAlació de la delimitació
de costa de l’any 1997 per a tornar a l’anterior delimitació.

Per això el Grup Parlamentari Mixt presenta la següent

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur a terme de manera immediata la construcció d’un
centre d’ensenyament secundari a Santa Eulàlia del Riu.
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Palma, a 30 de setembre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
El portaveu:
Josep Melià i Ques.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 12749/09, del Govern de les Illes Balears,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre 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 d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esport, per tal d'informar sobre les línies
estratègiques de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia RGE núm. 10821/09 a
10824/09, 10913/09 i 10914/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 12732/09,
presentat pel diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita la retirada de
les preguntes esmentades, relatives a superfície afectada,
municipis més afectats, calendari d'actuacions establert per la
Conselleria de Medi Ambient i actuacions de lluita a Menorca
per al 2009 respecte de la plaga de lagarta peluda (BOPIB núm.
90, de 3 de juliol de 2009); i a informes amb relació amb les
plagues i efectes beneficiosos respecte de les erugues peludes
(Lymantria dispar) (BOPIB núm. 91, de 17 de juny de 2009).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Ordenació Territorial per a les preguntes
escrites RGE núm. 4861/08 i 4862/08.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 12745/09,
presentat per la diputada Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, mitjançant el qual solAlicita que les dues
preguntes esmentades, relatives a actuacions al Port de
Ciutadella i a canvi d'ubicació de la barca de neteja de litoral de
la zona de pescadors al Port de Ciutadella (BOPIB núm. 45, de
13 de juny de 2008), siguin tramitades com a preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Normes de funcionament de la Junta de Personal del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 d'octubre de 2009, es dóna per assabentada de les Normes de
funcionament de la Junta de Personal del Parlament, que foren
aprovades per unanimitat a la reunió de la junta esmentada de
dia 1 d'octubre de 2009 i que es transcriuen a continuació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 7 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Normes de funcionament de la Junta de Personal
del Parlament de les Illes Balears
Article 1
Definició
La Junta de Personal és l'òrgan de representació colAlectiva
dels funcionaris del Parlament de les Illes Balears; les seves
competències, l'organització i el funcionament s'adequaran al
disposat a les presents Normes de funcionament, a l’Estatut del
Personal del Parlament de les Illes Balears i a l'ordenament
jurídic vigent.
La Junta de Personal, com a representant legal dels
funcionaris, defensarà els seus interessos, tant individuals com
colAlectius, i desenvoluparà les seves funcions com una unitat
orgànica, sense que cap dels seus membres no pugui atribuir-se
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individualment funcions de representació si no és per delegació
expressa del Ple de la Junta.
La Junta de Personal durà a terme actuacions tendents a
corregir situacions de lesivitat en els drets dels funcionaris, així
com situacions d'injustícia, amb la finalitat de restablir els drets
lesionats.
Se sotmetrà a consideració dels membres de la Junta de
Personal qualsevol iniciativa encaminada a millorar les
condicions de treball, la gestió dels assumptes socials i
qualsevol altra matèria que afecti els interessos del personal.
La Junta de Personal, colAlegiadament per decisió
majoritària dels seus membres és legitimada per iniciar, com a
interessada, els corresponents procediments administratius i per
exercitar les accions en via administrativa o judicial en tot el
relatiu a l'àmbit de les seves funcions.
El mandat de la Junta ve atorgat pel que estableix l’Estatut
del Personal del Parlament de les Illes Balears i la legislació
vigent.
El Ple de la Junta de Personal elaborarà les seves pròpies
Normes de funcionament, de conformitat amb l'establert a
l'article 59.30 de l’Estatut del Personal del Parlament de les Illes
Balears.
Article 2
Composició
De conformitat amb l’establert a l’article 59 de l’Estatut del
Personal del Parlament, la Junta de Personal ha d’estar integrada
per un total de cinc membres, elegits per sufragi personal, lliure,
igual, directe i secret.
Article 3
Drets i deures dels membres de la Junta de Personal
Tots els membres de la Junta de Personal del Parlament de
les Illes Balears tenen els drets i deures següents:
a) Assistir a les reunions ordinàries i extraordinàries de la
Junta de Personal.
b) Participar en els debats, emetre el seu vot en els
assumptes que hagin de ser votats i expressar amb llibertat les
seves opinions respecte de les matèries que afecten la seva
representació.
c) Presentar a la Junta de Personal, per escrit, totes aquelles
propostes, informes i iniciatives que considerin oportuns per al
benestar dels representats i dels representants.
d) Fer ús, si ho desitgen, de tots els drets que els atorguen,
pel fet de ser membres de la Junta de Personal del Parlament de
les Illes Balears, la legislació i la normativa vigents, tant d'àmbit
general com pròpia del Parlament. De les actuacions dutes a
terme en l'exercici de les seves funcions, els membres de la
Junta de Personal n'hauran de retre compte davant aquesta,
davant els seus representants i, si n'és el cas, davant altres
organismes o institucions.
e) Fer constar en acta la seva postura o el seu vot particular
sobre qualsevol assumpte que es tracti al Ple.

f) Complir, com a membres de la Junta, amb totes les
obligacions que es derivin d'aquestes normes i de la legislació
vigent aplicable.
g) Guardar el respecte degut als altres membres de la Junta
de Personal i la correcció en el transcurs de les reunions que se
celebrin.
Article 4
Pèrdua de la condició de vocal
Els membres de la Junta de Personal perdran la condició de
tal per les causes següents:
a) Per decisió judicial ferma, que anulAli l'elecció o la
proclamació.
b) Per mort o incapacitaria declarada per decisió judicial
ferma.
c) Per extinció del mandat, en expirar el termini, sense
perjudici de continuar en les seves funcions fins a la pressa de
possessió dels membres de la nova junta.
d) Per renúncia, que s'haurà de fer efectiva per escrit davant
el Ple de la Junta.
e) Per incompatibilitat, en els supòsits i les condicions
establerts legalment.
f) Per baixa definitiva a la plantilla del Parlament de les Illes
Balears.
g) Per revocació, d'acord amb la legislació vigent.
En cas de produir-se alguna vacant per alguna d'aquestes
causes, es cobrirà automàticament pel candidat següent de la
mateixa llista a la qual pertanyi el substituït.
Article 5
Organització
Per dur a terme les seves tasques, la Junta de Personal
comptarà amb els següents òrgans:
a) Ple.
b) President.
c) Vicepresident.
c) Secretari.
Article 6
El Ple
Corresponen al Ple, una vegada constituït, les següents
atribucions:
a) Elegir i destituir el president, el vicepresident i el secretari
dels seus càrrecs, d'acord amb les regles establertes en aquestes
normes.
b) Aprovar les Normes de funcionament de la Junta de
Personal i les seves modificacions amb els vots favorables,
almenys, de dos terços dels seus membres.
c) La convocatòria de mesures de pressió en defensa dels
interessos dels funcionaris, com vagues i aturaments, cosa per
la qual es requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels
membres que integren la Junta de Personal.
d) Delegar per majoria absoluta dels membres qualsevol de
les atribucions, en la seva totalitat o en part, en el president.
L'acord de delegació contindrà l'àmbit dels assumptes als quals
es refereixi i les facultats concretes que es deleguen, així com
les condicions específiques del seu exercici.

BOPIB núm. 98 - 9 d'octubre de 2009
e) L'exercici d'accions administratives i judicials en defensa
dels funcionaris, en els procediments incoats contra ells.
f) Disposar l'assistència davant la Junta de Personal de les
persones l'informe de les quals es consideri oportú.
Article 7
Les sessions
- Ordinàries: El Ple es reunirà en sessió ordinària almenys una
vegada al mes, a convocatòria del president. A la convocatòria
s'hi unirà l'ordre del dia de la sessió. La notificació s'efectuarà
amb, almenys, 48 hores d'antelació.
La convocatòria es lliurarà als vocals de la Junta de
Personal, es fixarà al taulell d'anuncis i s’informarà de la
convocatòria per correu electrònic a la resta de personal.
El Ple es reunirà en primera i segona convocatòria. A l'hora
fixada se celebrarà la reunió si hi són presents, almenys, la
meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, que
tindrà lloc mitja hora més tard, la reunió es podrà celebrar amb
la presència almanco del president o, si n'és el cas, del
vicepresident de la Junta i d'un dels vocals.
Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels
membres assistents a la reunió de la Junta. Quan es realitzi més
d'una proposta sobre el mateix assumpte, se n'adoptarà la que
obtingui major nombre de vots.
a) A les votacions secretes les paperetes amb rectificacions,
etc., seran considerades nulAles.
b) Es computaran com a abstencions els vots no emesos per
aquells membres de la Junta que siguin presents a la reunió i no
facin explícit el seu vot.
- Extraordinàries: El Ple es reunirà en sessió extraordinària
davant un esdeveniment que requereixi una actuació immediata
per part de la Junta de Personal, a convocatòria del president,
per decisió pròpia o a instància de qualsevol membre de la Junta
de Personal. A la convocatòria s'annexarà l'ordre del dia de la
sessió. La convocatòria es farà amb, almenys, amb 24 hores
d'antelació.
La convocatòria es lliurarà als vocals de la Junta de
Personal, es fixarà al taulell d'anuncis i s’informarà de la
convocatòria per correu electrònic a la resta de personal.
Article 8
Ordre del dia
L'ordre del dia constarà dels següents punts:
a) Lectura i aprovació, si pertoca, de l'acta de la sessió
anterior.
b) Retre compte dels compliments dels acords adoptats a la
reunió o a les reunions anteriors.
c) Informar de les gestions realitzades pel president o pels
vocals des de la sessió anterior, i de les propostes rebudes dels
funcionaris o de la mateixa institució.
d) Precs i preguntes.
Quan l'acumulació d'assumptes sigui considerable i es
prevegi la impossibilitat de tractar-los tots en una mateixa
reunió, el Ple acordarà, com a punt previ, l'ordre en el qual
hauran de ser debatuts i la resta dels assumptes inclosos a l'ordre
del dia de la següent reunió, que es realitzarà en un termini
màxim no superior als 15 dies següents.
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Article 9
Actes
a) Oberta cada reunió pel president, el secretari farà lectura
de l'acta de la reunió anterior perquè s'aprovi, si pertoca.
b) Quan algun dels membres de la Junta de Personal
consideri que un determinat punt no ha estat degudament
reflectit a l'acta segons l'acordat, podrà solAlicitar del president
que, a l'acta següent, es reculli la correcció pertinent. També ho
podrà fer constar com a vot particular, que presentarà per escrit.
c) En cap cas no es podran modificar els acords adoptats; per
a això caldrà que se'n facin noves propostes.
d) Es considerarà inexistent qualsevol acord que no consti
explícitament a l'acta de la reunió a la qual fou adoptat. Això no
obstant, l'omissió podrà ser esmenada si així ho aproven la
majoria simple dels membres de la Junta de Personal assistents
a la reunió de què es tracta.
e) De totes les actes se'n lliurarà còpia a cadascun dels
membres de la Junta i seran publicades al taulell d'anuncis i a la
intranet del Parlament, per a coneixement general de tots els
funcionaris.
f) De cada sessió se n'aixecarà acta, que contindrà:
- Relació d'assistents.
- Relació d'absències.
- Temes debatuts.
- Acords adoptats, amb el resultat de les votacions.
- Incidències.
- Lloc i data.
- Hora d’inici i finalització de la sessió.
- Firma del secretari amb el vistiplau del president.
g) La mera manifestació de la voluntat bastarà perquè
aquesta quedi reflectida a l'acta.
Article 10
Votacions
Les votacions poden ser:
a) Ordinàries: aquelles a les quals es manifesti expressament
la voluntat dels presents mitjançant signes convencionals
d'assentiment o desistiment.
b) Secretes: sempre que ho solAliciti la majoria dels presents.
Article 11
El president
El president serà elegit i destituït pels vots de la majoria dels
membres de la Junta de Personal.
Són funcions del president:
a) Presidir totes les reunions de la Junta de Personal i ser-ne
el moderador.
b) Concedir la paraula a tots el representants que ho
solAlicitin, sempre que s'ajustin a les normes previstes en
aquestes normes. Igualment els podrà retirar la paraula si amb
la seva intervenció sortien de l'ordre del dia o faltaven al
respecte de la Junta o de qualsevol dels seus membres.
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c) Fixar l'ordre del dia. Declarar tancada la deliberació i
sotmetre les propostes a votació, si n'és el cas.
d) Ostentar la representació de la Junta de Personal en tots
aquells assumptes que siguin necessari, i realitzar les gestions,
els tràmits i les diligències que la Junta, per acord vàlidament
adoptat, li encomani. Aquestes funcions podrà delegar-les
puntualment en el membre de la Junta que designi.
e) Dirimir amb el seu vot els empats a efectes d’adoptar
acords.
f) Donar efectivitat i compliment als acords adoptats per la
Junta de Personal i fer que tots els seus membres en respectin
els acords.
g) Representar legalment la Junta de Personal del Parlament
de les Illes Balears davant qualsevol persona física o jurídica,
administració o d'altres organismes i institucions.
h) Disposar l'assistència davant la Junta de Personal de les
persones l'informe de les quals consideri oportú.
i) Revisar tota la documentació que entri a la Junta de
Personal i en surti i donar el vistiplau a qualsevol document que
en surti.

Article 15
Informació

Article 12
El vicepresident

Disposicions finals

La Junta de Personal té l'obligació d'informar tan
exhaustivament com sigui possible de totes les activitats per a
coneixement general de tot el personal del Parlament. La Junta
de Personal informarà sobre qualsevol tema a tots els
funcionaris mitjançant assemblea o notificació escrita quan així
ho requereixi un dels seus membres.
Article 16
Garanties
Les garanties de tots els membres de la Junta de Personal
seran aquelles que es regulen a l'article 11 de la Llei 9/87,
reguladora dels òrgans de representació de personal i
participació en la determinació de les condicions de treball, les
recollides a l’article 61 de l’Estatut del Personal del Parlament
i la resta de la legislació vigent aplicable, així com les que es
puguin crear per acords entre la institució i la Junta de Personal.

Primera
El vicepresident serà elegit i destituït pels vots de la majoria
dels membres de la Junta de Personal.
És funció del vicepresident substituir el president, tot
exercint-ne les funcions, en cas de vacant, absència o
impossibilitat.
Article 13
El secretari

La Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears, com
a òrgan de representació colAlegiat de tots els funcionaris del
Parlament de les Illes Balears, fomentarà l'harmonia en les
relacions laborals en el si de la institució, a fi d'aconseguir les
més adequades condicions materials i de relació possibles. Per
a això, es recolliran el màxim de suggeriments i d'informació,
bé sigui de manera directa, personal o per mitjà d'assemblees.
Segona

El secretari serà elegit i destituït pels vots de la majoria dels
membres de la Junta de Personal.
Són funcions del secretari:
a) Redactar les actes de les reunions, tant de les ordinàries
com de les extraordinàries, i, un cop aprovades, remetre'n còpia
a cadascuna de les candidatures amb representació a la Junta de
Personal.
b) Donar fe dels acords de la Junta de Personal i expedir
certificacions en cas que li siguin demanades pels altres
membres de la Junta respecte dels termes que figurin al llibre
d'actes, sempre que amb això no es trenqui l'obligat secret
professional derivat de l'article 10 de la Llei 9/87.
c) Custodiar els documents, llibres i segells de la Junta de
Personal que estaran a disposició de qualsevol membre de la
Junta.
d) Auxiliar el president de la Junta en el desenvolupament
de les reunions i, en general, en l'exercici de les seves funcions.
En absència del secretari, n'acomplirà les funcions el membre
de la Junta que designi el president.
Article 14
Pèrdua de la condició de president, vicepresident i secretari
El president, el vicepresident i el secretari de la Junta de
Personal, a més de l'establert a l'article 4 de les presents Normes
de funcionament, podran ser revocats d'acord amb l'establert a
la legislació vigent.

La Junta de Personal recaptarà la major colAlaboració
possible per part de la institució per a l'exercici de les seves
funcions i perseguirà especialment qualsevol conducta
antisindical que en pogués procedir.
Tercera
En tot allò que no sigui especificat en les presents Normes
de funcionament, la Junta del Personal del Parlament de les Illes
Balears es regirà per la legislació vigent en cada moment.
Quarta
Les presents Normes entraran en vigor a partir del mateix
moment de la seva aprovació. La seva vigència s'estendrà en
tant no siguin modificades per la mateixa Junta de Personal.
Jaume Cantallops Nicolau (FSP/UGT)
Jeroni Martí Gonzàlez (FSP/UGT)
Joan Mas Sureda (FSP/UGT)
Catalina Verger Coll (STEI-i)
Jaume Riera Pou (FSP/UGT)
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