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Ordre de Publicació

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 4839/09, relativa a suport al món del
cavall, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que en aquesta legislatura, juntament amb
els consells insulars que així ho solAlicitin, estudiï la viabilitat
d’un centre d’entrenament a cada una de les illes.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 10117/08, relativa a protecció i
potenciació dels béns inclosos a la declaració d'Eivissa
patrimoni de la humanitat, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar fent efectiva la participació econòmica
que li correspon dins el Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que mitjançant les conselleries relacionades
(principalment amb promoció turística i cultura) es duguin a
terme les actuacions necessàries per garantir la conservació i
promoció d’aquests béns declarats Patrimoni de la Humanitat."
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar les gestions necessàries amb el Govern
central per tal que les carreres de trotons tinguin igual
tractament publicitari i financer que les carreres de galop a
nivell nacional."
A la seu del Parlament, 13 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
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
6 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 7685/08, relativa a elecció de director
general de l'ens Radiotelevisió de les Illes Balears IB3, i quedà
aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que presenti al Parlament una proposta per establir un
nou mecanisme per triar la direcció de l’ens públic
Radiotelevisió de les Illes Balears IB3, que faciliti el consens de
totes les forces polítiques de l’arc parlamentari de les Illes
Balears."
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 12244/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política competencial
del Govern pel que fa a abocadors incontrolats.
Actuà com a interpelAlant l'Hble Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt i Vert.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Antoni Garcías i Simón,
del Grup Parlamentari Socialista.
Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Jaume Font
i Barceló i Miquel Àngel Grimalt i Vert.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació
1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12712/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a residència per a majors a
Formentera. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12726/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Lluïsa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa "Recupera't a
l'estiu". (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre 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 15 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 d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12728/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trasllat dels jutjats de primera
instància d'Eivissa. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12720/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la temporada
turística a Menorca. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Interior, Justícia i
Innovació.

B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12721/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a absorció per l'Escola Balear de
l'Esport dels centres de seguiment tècnic esportiu del Consell
d'Eivissa. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12723/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment de destinar el 0.7% a cooperació
per part del Consell de Mallorca. (BOPIB núm. 96, de 2
d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 d'Esports i Joventut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12719/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar i Cardell, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions per salvar les escoles de
música. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
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Ordre de Publicació

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
K)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12495/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a responsabilitats polítiques en
relació amb el retard en la construcció del nou hospital ubicat a
Son Espases. (BOPIB núm. 95, de 25 de setembre de 2009).

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

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12722/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a atur registrat a 30 de setembre
de 2009. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12725/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a iniciatives d'investigació. (BOPIB núm. 96,
de 2 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12724/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a impacte de l'increment de l'IVA
per a les Illes Balears. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de
2009).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS
1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12727/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estat dels aqüífers de les Illes. (BOPIB
núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 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 6
d'octubre de 2009, rebutjà els Punts 1, 2 i 3 de la proposició no
de llei RGE núm. 4839/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport al món del cavall. (BOPIB núm. 75, de 13 de
març de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

d) Desenvolupar programes de detecció, avaluació i
correcció de l’abandonament escolar provocat per factors
socioemocionals."
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2009.
El secretari:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6
d'octubre de 2009, rebutjà els Punts 1 i 3 de la Proposició no de
llei RGE núm. 7685/08, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elecció de director general de l'ens Radiotelevisió de les Illes
Balears IB3. (BOPIB núm. 50, de 5 de setembre de 2008).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
12373/09, relativa a projecte El Camí, i quedà aprovada la
següent:
RESOLUCIÓ
B)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 8 d'octubre de 2009,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
12431/09, relativa a reforçament de tots els programes que
incideixin en la lluita contra l'abandonament prematur del
sistema educatiu, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a
incrementar i intensificar els programes destinats a lluitar contra
l’abandonament escolar prematur, i a desenvolupar, també, les
següents iniciatives:
a) Desenvolupar i implementar programes de
conscienciació, dirigits als professorat, equips directius i
alumnat, en els quals s’incideixi en la conscienciació i la
prevenció de l’abandonament escolar prematur.
b) Desenvolupar programes experimentals de prevenció.
c) Tenir una especial incidència en els centres que mostrin
un percentatge més elevat en abandonament escolar prematur.

"1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement i suport al projecte El Camí, recorregut
senyalitzat per la cultura, la història, el paisatge i l’esperit de les
terres de parla catalana i a tot el que representa, i el considera
d’interès general per al país i per a tot l’àmbit lingüístic i
cultural que abasta, tant a nivell turístic i econòmic com social
i cultural.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern i les
diferents administracions de les Illes Balears:
a) A donar a El Camí el reconeixement i la colAlaboració
necessària per al seu progressiu i creixent desplegament a les
Illes Balears i Pitiüses, a través dels instruments que considerin
adients, tot respectant la naturalesa participativa del projecte i
els seus criteris generals.
b) A establir colAlaboracions entres les diferents
administracions públiques municipals i supramunicipals que
puguin formar part del projecte.
c) A plantejar ponts de colAlaboració, quan es consideri
necessari, amb les diferents administracions públiques de tot
l’àmbit territorial d’El Camí a partir de l’interès comú turístic,
econòmic i cultural, pel desenvolupament i la promoció
conjunta del projecte, així com per solAlicitar fons a organismes
majors, tals com ministeris del Govern Central o la Unió
Europea."
A la seu del Parlament, 13 d'octubre de 2009.
El secretari:
Miquel A. Coll i Canyelles.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.
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2.4. COMPAREIXENCES
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Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 4 de novembre de 2009.

Ordre de Publicació
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme, davant
la Comissió de Turisme, sobre la situació del Palau de
Congressos (RGE núm. 11423/09).

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern,
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 8 d'octubre de 2009, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme qui,
acompanyat de la cap de Gabinet i del cap de Premsa, informà
sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Designació d'una ponència per tal d'estudiar l'assumpció
per la CAIB de competències relatives a instalAlacions
marítimes i als ports d'interès general de Maó, Eivissa, la
Savina i Alcúdia i també a l'harmonització d'objectius al Port
de Palma.
A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 30 de setembre de 2009, quedà
aprovada per unanimitat la designació d'una ponència per tal
d'estudiar l'assumpció per la CAIB de competències relatives a
instalAlacions marítimes i als ports d'interès general de Maó,
Eivissa, la Savina i Alcúdia i també a l'harmonització
d'objectius al Port de Palma.

CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, a la sessió de dia 2 d'octubre de
2009, adoptà, entre d'altres, l'acord següent:
1. Acord d'aprovació del Projecte de llei del Consell
Audiovisual de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta del conseller de
Presidència, adopta l'acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei del Consell Audiovisual de
les Illes Balears.
Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del projecte de llei abans esmentat, juntament amb una memòria
i els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, 2 d'octubre de 2009.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)
PROJECTE DE LLEI DEL
CONSELL AUDIOVISUAL DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2009, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes
Balears.
Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la

I
El capítol VI del títol IV de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears regula els òrgans de consulta i assessorament de la
Comunitat Autònoma, entre els quals inclou, en l’article 77, el
Consell Audiovisual de les Illes Balears. D’acord amb aquest
precepte, el Consell Audiovisual es configura com una entitat
pública independent, la missió de la qual es vetllar pel
compliment, en els mitjans de comunicació social de titularitat
pública, dels principis rectors del model audiovisual, missió en
què s’inclouen, en concret, les funcions següents: promoure les
condicions per garantir la informació veraç, objectiva i neutral;
promoure la societat de la informació; garantir l’accés dels
grups polítics i socials representatius als mitjans de comunicació
social; fomentar el pluralisme lingüístic en els mitjans de
comunicació; fer complir els principis que inspiren el model
lingüístic de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears; garantir
i afavorir l’accés de les persones amb discapacitat auditiva o
visual als mitjans de comunicació social i a les noves
tecnologies. El precepte estatutari esmentat també determina el
sistema d’elecció del Consell Audiovisual, atribuint el
nomenament dels seus membres al Parlament per una majoria
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reforçada de tres cinquenes parts, i remet a la llei la regulació de
la composició i les funcions concretes del Consell.
D’altra banda, l’article 92 de l’Estatut d’autonomia, inclòs
en el títol V, relatiu als mitjans de comunicació social, estableix
que correspon al Consell Audiovisual vetllar pel respecte dels
drets, les llibertats i els valors constitucionals i estatutaris dels
mitjans de comunicació social, en els temes establerts en
l’article 77. Aquesta declaració suposa, per tant, una extensió de
l’exercici de les funcions previstes en aquest article 77 a tots els
mitjans de comunicació, amb el resultat de convertir el Consell
Audiovisual no només en òrgan de supervisió del sector
audiovisual públic, sinó de tot el sector audiovisual en general
pel que fa a la garantia dels drets i valors bàsics que es veuen
afectats per l’activitat de comunicació audiovisual.
Les determinacions de l’Estatut d’Autonomia respecte del
Consell Audiovisual configuren les línies bàsiques d’aquest
òrgan pel que fa a les seves funcions i la forma d’elecció.
Alhora, donen unes directrius prou precises al legislador per
fer-ne el desplegament corresponent i regular tots els altres
aspectes necessaris per al funcionament del Consell
Audiovisual.

A banda d’aquestes recomanacions del Consell d’Europa,
s’ha de destacar especialment l’impacte que ha tingut sobre
aquesta qüestió la reforma de la Directiva 89/552 del Consell de
la Unió Europea sobre coordinació de les disposicions legals
dels estats membres relatives a l’exercici d’activitats de
radiodifusió televisiva (televisió sense fronteres). Amb la
reforma efectuada amb la Directiva 2007/65 del Parlament
Europeu i del Consell, es pot entendre que l’existència
d’autoritats audiovisuals independents ha esdevingut un requisit
de dret comunitari, ja que, si bé es reconeix als estats membres
la llibertat d’escollir les formes que poden tenir els organismes
encarregats de vetllar pel compliment de la normativa
audiovisual, aquest reconeixement es fa a partir del principi que
aquests organismes o autoritats han de ser independents, amb la
finalitat de garantir que l’aplicació de la Directiva es faci de
forma imparcial i transparent i de fomentar el pluralisme dels
mitjans de comunicació (apartat 65 del preàmbul i apartat 27 de
la part dispositiva que inclou un article 23 introduït a la
Directiva reformada).
III

Les previsions de l’Estatut d’Autonomia estan en plena
sintonia amb el valor i el significat que actualment tenen les
autoritats reguladores audiovisuals en el context europeu i de les
legislacions de la majoria dels estats que ens són més propers.

El que s’acaba d’exposar determina l’existència d’un doble
mandat adreçat al Parlament perquè estableixi i reguli per llei el
Consell Audiovisual de les Illes Balears, que deriva de l’Estatut
d’autonomia i del dret comunitari. Aquest mandat incorpora,
com és obvi, l’adopció d’un model que garanteixi el principi
d’independència d’aquest organisme i que se’l doti d’un perfil
institucional coherent amb les característiques i funcions que ha
de tenir i desenvolupar un organisme d’aquesta naturalesa.

Tot i que a l’Estat espanyol encara no existeix una autoritat
reguladora audiovisual d’àmbit general, són diverses les
comunitats autònomes que les han creat (Andalusia, Catalunya
i Navarra) i la seva implantació es troba molt consolidada en
l’àmbit de la Unió Europea. De fet, aquesta implantació es pot
considerar actualment com una exigència derivada del dret
comunitari, en relació amb la qual l’Estatut balear és plenament
coherent.

La Llei del Consell Audiovisual de les Illes Balears crea
aquest organisme i el defineix com l’autoritat independent que
actua en l’àmbit de la comunicació audiovisual. La llei segueix,
doncs, el perfil que determina el marc europeu i de dret
comparat en relació amb aquest tipus d’institució, la qual cosa
comporta el reconeixement de personalitat jurídica pròpia i
l’atribució d’un règim d’autonomia organitzativa i de
funcionament (article 2).

La creació d’autoritats reguladores dotades d’un estatut
d’independència respecte del Govern s’ha considerat com un
element necessari per tal de protegir de la millor manera
possible l’exercici dels drets i de les llibertats inherents a la
comunicació audiovisual, garantint que aquests drets no quedin
sotmesos a ingerències indegudes per raons polítiques i a les
influències que puguin exercir determinats grups en detriment
del pluralisme.

D’acord amb el que estableix l’article 77 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, l’àmbit d’actuació preferent
del Consell Audiovisual se centra en els mitjans de comunicació
de titularitat pública. Tanmateix, cal recordar que l’article 92
del mateix Estatut li atorga un paper important per vetllar pel
respecte dels drets i els valors constitucionals i estatutaris sobre
el conjunt dels mitjans de comunicació audiovisual, la qual cosa
comporta que les seves funcions s’estenguin també als mitjans
de titularitat privada. La llei, en els articles 3 i 4, estableix el
marc definidor de l’àmbit de funcions del Consell Audiovisual
i li dóna el major camp d’actuació possible en funció dels
condicionants que imposa la seva naturalesa territorial i les
tecnologies de transmissió. En aquest context, l’actuació del
Consell Audiovisual queda delimitada per les competències
concretes que l’avantprojecte li assigna en el títol III, de
manera que el que fins ara era un àmbit d’intervenció
administrativa reservada exclusivament al Govern i a
l’Administració general, passa a ser compartit amb el Consell
d’acord amb el repartiment de tasques que comporta l’atribució
de funcions i potestats a favor d’aquest últim.

II

La creació d’autoritats audiovisuals i l’exigència de la seva
independència han estat considerades pel Consell d’Europa, el
qual va adoptar la Recomanació de 20 de desembre de 2000, per
la qual s’insta els estats membres a crear-les i a dotar-les d’un
marc jurídic que els permeti exercir les seves funcions de forma
transparent i independent. El mateix Consell d’Europa ha
adoptat més recentment (26 de març de 2008) una Declaració
del Comitè de Ministres en la qual es reitera el contingut de la
Recomanació de l’any 2000 i es formulen diversos criteris sobre
el contingut de la regulació de les autoritats audiovisuals pel que
fa a la necessitat que l’elecció dels membres que les componen
sigui fruit d’una decisió parlamentària; a l’establiment d’un
règim d’incompatibilitats que impedeixi la influència del poder
polític o de les persones o societats que tenen interessos en
empreses o organismes del sector audiovisual; i a l’abast que
han de tenir les funcions atribuïdes a aquestes autoritats.
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IV
El títol II de la llei conté les determinacions relatives a
l’organització i el funcionament del Consell Audiovisual
(composició, forma d’elecció, mandat, cessament, estatut
personal, organització interna i de funcionament).
El Consell Audiovisual està integrat per nou membres
elegits pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts, tal
com determina l’article 77 de l’Estatut d’autonomia. Els
membres han de ser persones de prestigi reconegut, que
ofereixin garanties plenes d’independència. Aquesta
independència també es garanteix amb un mandat limitat (sis
anys, renovable un sol cop); per unes causes taxades i
objectivades de cessament en el càrrec, i per un règim
d’incompatibilitats que prohibeix l’exercici de funcions
polítiques o el possible conflicte d’interessos en relació amb el
sector audiovisual. La llei exclou en qualsevol cas que els
membres del Consell Audiovisual puguin quedar sotmesos a cap
instrucció o indicació en l’exercici de les seves funcions del
Govern, de l’Administració o dels operadors audiovisuals.
Pel que fa a l’organització interna i el funcionament del
Consell Audiovisual, el text preveu que actuï normalment en ple
(format pel president i els consellers), sens perjudici que es
puguin crear comissions i grups de treball. El règim de
funcionament garanteix una periodicitat mensual mínima de
reunió del ple i remet a la potestat reglamentària del mateix
Consell Audiovisual l’elaboració i aprovació del reglament
orgànic i de funcionament, en coherència amb el principi
d’autonomia organitzativa.
V
La creació del Consell Audiovisual de les Illes Balears
suposa un impacte notable sobre el sistema de competències
administratives que afecten la comunicació audiovisual, ja que
implica el canvi de titularitat de bona part d’aquestes (fins ara
situades en l’àmbit de l’Administració general) o bé la
necessitat d’encabir la intervenció del Consell Audiovisual en
els processos de decisió. Per aquesta raó, el títol III de la llei
s’aproxima a aquesta qüestió amb una solució prudent i
d’equilibri que requereix una primera fase de consolidació de la
institució, sens perjudici d’una ampliació posterior de les
funcions del Consell atesa la seva experiència de funcionament.
Tanmateix, això no comporta en cap cas la consideració del
Consell com un simple organisme assessor o consultiu que
desnaturalitzaria la seva essència d’autoritat reguladora del
sector audiovisual. Com es desprèn de l’àmplia llista de
competències establerta en l’article 14 de la llei, l’assignació de
funcions és diversa i combina diferents tècniques que van des de
l’elaboració d’informes (generals o en procediments específics)
o la formulació de propostes i recomanacions, fins a l’adopció
de decisions vinculants en relació amb el compliment per part
dels operadors de les obligacions derivades de la legislació
audiovisual o de les missions de servei públic.
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Mereixen una menció especial la potestat sancionadora que
el Consell Audiovisual pot exercir per delegació del Govern
(article 16) i la potestat normativa que se li atorga per
desenvolupar els aspectes necessaris per garantir el compliment
de la legislació audiovisual en l’àmbit de les seves competències
(article 15).
Atès el caràcter limitat de l’actuació del Consell Audiovisual
per raó de la naturalesa autonòmica i territorial que té, cal
assenyalar de manera especial que aquesta limitació no pot
significar que el Consell sigui aliè a l’activitat audiovisual
d’àmbit estatal que, òbviament, també es difon a les Illes
Balears. En aquests casos el Consell no pot actuar directament
com a autoritat audiovisual, però això no exclou la possibilitat
que se li atribueixi la funció d’instar les autoritats competents
perquè promoguin les actuacions o mesures adequades davant
l’ incompliment de la legislació audiovisual.
VI
El títol IV de la llei regula els aspectes relatius al règim
econòmic i de personal del Consell Audiovisual de les Illes
Balears. D’acord amb el principi d’autonomia organitzativa i de
funcionament i amb la naturalesa d’organisme independent que
té, el seu règim pressupostari ha de garantir que l’elaboració del
pressupost tengui origen en el mateix Consell i s’inclogui de
forma singularitzada en el projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma. Tot això sens perjudici, com
és lògic, que el pressupost s’hagi de regir pel que determina la
legislació pressupostària i de finances públiques.
La regulació del Consell Audiovisual en la part econòmica
també inclou la determinació del règim patrimonial, al qual
s’aplica el règim jurídic general de la legislació del patrimoni,
però amb l’especificitat que comporta que les facultats de
gestió, administració i, si escau, de disposició de béns i drets del
Consell sigui exercida pel mateix organisme. Aquesta
especialitat es justifica en el principi d’independència i
autonomia sota el qual es crea la institució i que ha de regir
també la seva actuació.
La llei estableix les diferents fonts de recursos del Consell
Audiovisual, entre les quals cal destacar les assignacions
pressupostàries previstes en el pressupost de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la participació en els cànons i
les taxes derivats del títols habilitants dels operadors
audiovisuals en la proporció que es determini pel Govern de les
Illes Balears.
En l’apartat econòmic cal destacar finalment l’aplicació al
Consell Audiovisual del règim d’auditoria per a la fiscalització
i el control de la gestió econòmica i els comptes anuals, com
també la subjecció de la institució al control econòmic extern de
la Sindicatura de Comptes.
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Per al desenvolupament de les seves funcions i
competències, el Consell Audiovisual ha de disposar del
personal necessari. La llei determina que la selecció del
personal s’ha de fer pel mateix Consell d’acord amb els
principis de publicitat, mèrit i capacitat. El personal al servei del
Consell es regeix per la legislació laboral, amb el benentès que
li és aplicable també la normativa sobre funció pública.
Tanmateix, les funcions que impliquin l’exercici de potestats
administratives corresponen al personal funcionari. Per tal de
flexibilitzar el règim del personal, també es preveu que es pugui
incorporar al Consell personal funcionari de l’Administració de
la Comunitat Autònoma i de les administracions locals de les
Illes Balears.
VII
La configuració del Consell Audiovisual de les Illes Balears
com a autoritat independent implica la necessitat d’establir un
sistema de relacions institucionals coherent amb aquest principi.
En aquest sentit, el títol V de la llei regula aquesta qüestió en
uns termes que remarquen de manera especial la independència
respecte del Govern, sens perjudici de les relacions de
cooperació, i la vinculació que cal establir amb el Parlament,
que deriva del procediment parlamentari d’elecció dels
membres del Consell i de la necessitat que la institució quedi
sotmesa a un control periòdic de la cambra.
Atès que una bona part de les funcions que exerceix el
Consell es projecten en relació amb els mitjans de comunicació
de titularitat pública, l’Avantprojecte també té present les
relacions especials que es donen amb l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.
La llei també preveu un marc de relacions amb altres
autoritats de regulació audiovisual, entitats gestores de serveis
públics de comunicació audiovisual i altres administracions,
sota els principis de cooperació i colAlaboració. Al mateix
temps, també cal preveure un suport jurídic perquè el Consell
pugui formar part de plataformes associatives d’autoritats
reguladores audiovisuals, actuació que és del tot necessària per
raó de les seves funcions i que fomenta la normativa
comunitària.

Article 2
Naturalesa jurídica
1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears és l’òrgan
estatutari que vetlla pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual en els mitjans de comunicació de la
Comunitat Autònoma i exerceix les altres funcions que li
atribueix aquesta llei en l’àmbit de la comunicació audiovisual.
2. En l’exercici de les seves funcions el Consell Audiovisual
actua amb plena independència respecte del Govern, de les
administracions públiques i dels operadors audiovisuals.
3. El Consell Audiovisual té personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d’obrar. El Consell Audiovisual gaudeix d’autonomia
organitzativa, de funcionament i pressupostària, d’acord amb la
llei.
Article 3
Àmbit d’actuació
1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears exerceix les seves
competències en relació amb els mitjans de comunicació
audiovisual de titularitat pública d’àmbit autonòmic, insular i
local i els mitjans de titularitat privada d’aquests mateixos
àmbits que operen en règim de concessió o llicència.

2. El Consell Audiovisual també exerceix les seves
competències en relació amb els serveis de comunicació
audiovisual que utilitzen tecnologies diferents a l’espectre
radioelèctric que difonen continguts específicament dirigits al
públic de les Illes Balears, pel que fa al compliment de les
obligacions establertes en la normativa reguladora dels
continguts audiovisuals i de la publicitat, la televenda i el
patrocini.
3. El Consell Audiovisual també vetlla, en la forma que
determina aquesta llei, pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual per part de tots els mitjans de comunicació
audiovisual de titularitat pública i de manera especial en els
supòsits en què s’efectuïn emissions específiques per a les Illes
Balears.

VIII
Finalment, la llei estableix les mesures necessàries per a la
seva implantació (una disposició addicional, una disposició
transitòria i dues disposicions finals). Entre aquestes previsions
cal assenyalar les mesures transitòries per dur a terme la primera
renovació parcial del Consell, l’habilitació al Govern de les Illes
Balears per desenvolupar la llei i l’entrada en vigor immediata
de la llei.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte de la llei
Aquesta llei té per objecte crear el Consell Audiovisual de
les Illes Balears per donar compliment al que estableix l’article
77 de l’Estatut d’autonomia.

Article 4
Garantia dels principis rectors del model audiovisual
1. El Consell Audiovisual de les Illes Balears té com a missió
bàsica la de vetllar pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual a què es refereix l’article 77 de l’Estatut
d’autonomia, d’acord amb el que estableixen els apartats
següents.
2. En relació amb els mitjans de titularitat pública:
a) Garantir la informació veraç, objectiva i professional,
com també el pluralisme polític i social.
b) Garantir el compliment de les obligacions de servei
públic.
c) Assegurar el compliment dels principis que inspiren el
model lingüístic de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i
fomentar el pluralisme lingüístic.
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d) Garantir i afavorir l’accés de les persones amb
discapacitat auditiva o visual als mitjans de comunicació social
i a les noves tecnologies.
e) Garantir l’accés dels grups polítics, religiosos, socials,
lingüístics i culturals representatius als mitjans de comunicació
social.
f) Promoure la societat de la informació.
3. En relació amb tots els mitjans de comunicació audiovisual:
a) Vetllar pel compliment dels drets i deures constitucionals
i estatutaris vinculats a la comunicació audiovisual.
b) Garantir el compliment de les normes sobre la
programació i la publicitat.
c) Vetllar pel compliment de les condicions de les
concessions, llicències i altres títols habilitants dels operadors
audiovisuals.
d) Vetllar pel pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i
cultural en el conjunt del sistema audiovisual de les Illes
Balears.
e) Vetllar pels principis de veracitat i honestedat
informatives.
f) Garantir el compliment de la normativa lingüística,
especialment en relació amb la llengua catalana.
Article 5
Règim jurídic
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2. En el moment de l’elecció dels membres del Consell
Audiovisual, el Parlament també designa entre ells el membre
que ha d’ocupar el càrrec de president del Consell Audiovisual.
Article 9
Mandat
1. El mandat dels membres del Consell Audiovisual és de sis
anys comptadors des del seu nomenament. Aquest mandat
només pot ser renovat un sol cop.
2. Les vacants que es puguin produir han de ser cobertes en la
forma que preveu l’article anterior. El mandat d’aquest nou
membre acaba en la data en què hauria acabat el mandat del
membre a qui substitueix.
3. Un cop acabat el mandat, els membres del Consell
Audiovisual que cessin han de continuar en l’exercici de les
seves funcions fins a la presa de possessió dels que els han de
substituir.
4. Cada tres anys s’ha de renovar la meitat dels membres del
Consell Audiovisual. La durada dels mandats renovats es
calcula sempre prenent com a referència la data del primer
nomenament del Consell Audiovisual i la data teòrica en què
correspon fer la renovació, amb independència, per tant, del
moment de la presa de possessió.

1. El Consell Audiovisual es regeix per les normes de
funcionament dels òrgans colAlegiats d’acord amb la legislació
de règim jurídic de l’Administració pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Article 10
Cessament

2. Els actes administratius del Consell Audiovisual dictats en
exercici de les seves competències posen fi a la via
administrativa i són susceptibles de recurs davant la jurisdicció
contenciosa administrativa.

a) Compliment del termini del mandat, sens perjudici del
que preveu l’apartat 3 de l’article anterior.
b) Renúncia expressa notificada formalment al Consell
Audiovisual.
c) Defunció.
d) Inhabilitació per exercir càrrecs públics o per condemna
ferma per delicte dolós.

Article 6
Règim de contractació
La contractació del Consell Audiovisual de les Illes Balears
es regeix pel que determina la legislació sobre contractació de
les administracions públiques.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CONSELL AUDIOVISUAL
Article 7
Composició
El Consell Audiovisual està integrat per nou membres, que
han de ser persones de prestigi reconegut i amb experiència
professional en àmbits que tenen incidència en el sector
audiovisual, i que ofereixin garanties plenes d’independència.
Article 8
Elecció
1. Els membres del Consell Audiovisual són elegits pel
Parlament per majoria de tres cinquenes parts.

1. Els membres del Consell Audiovisual cessen en el càrrec per:

2. Els membres del Consell Audiovisual també cessen per:
a) Incapacitat permanent per a l’exercici del càrrec.
b) Incompatibilitat sobrevinguda.
c) No desenvolupar les seves funcions d’acord amb el que
determina la llei.
3. Les causes del cessament previstes en l’apartat anterior han
de ser considerades pel Parlament a instància del Consell
Audiovisual, amb la instrucció prèvia d’un expedient i la
motivació de la proposta. La decisió del Parlament s’ha
d’adoptar per majoria de tres cinquenes parts.
Article 11
Estatut personal
1. Els membres del Consell Audiovisual actuen amb plena
independència i neutralitat i no estan sotmesos a cap instrucció
o indicació en l’exercici de les seves funcions del Govern, de
l’Administració, d’altres institucions o entitats públiques o dels
operadors audiovisuals.
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2. Els membres del Consell Audiovisual ajusten la seva actuació
als principis de legalitat, objectivitat i bon govern i estan
subjectes als deures de diligència, fidelitat, lleialtat, secret i
responsabilitat en l’exercici de les seves funcions.
3. L’exercici del càrrec de membre del Consell Audiovisual és
incompatible amb la condició de membre del Parlament o del
Govern, amb l’exercici de qualsevol càrrec d’elecció o
designació polítiques, i amb l’exercici de funcions de direcció
o executives en partits polítics, organitzacions sindicals o
empresarials.
4. Els membres del Consell Audiovisual no poden tenir
interessos directes ni indirectes en empreses audiovisuals i
tampoc no poden tenir cap mena de prestació de serveis o
relació laboral en actiu amb televisions o ràdios públiques o
privades.
5. El president del Consell Audiovisual té dedicació exclusiva
i la condició d’alt càrrec als efectes que determina la Llei
d’incompatibilitats de les Illes Balears.
6. En els supòsit de l’apartat anterior, el règim
d’incompatibilitats previst en l’apartat 4 s’estén també a les
empreses de cinema, vídeo, premsa, publicitat, informàtica,
telecomunicacions i serveis de la societat de la informació i
comporta també que durant l’any següent a la data de cessament
el titular del càrrec hagi de mantenir la situació
d’incompatibilitat que preveu aquesta llei.
7. Els membres del Consell Audiovisual tenen dret a percebre
les dietes per assistència a les reunions i altres despeses
reemborsables d’acord i dins els límits que estableix la
normativa aplicable en aquesta matèria. S’exceptua d’aquest
règim el president del Consell Audiovisual d’acord amb el que
estableix l’apartat 5.
Article 12
Organització interna del Consell Audiovisual
1. L’òrgan de govern i de decisió del Consell Audiovisual de les
Illes Balears és el Ple del Consell, format pel president i els
consellers.
2. El president té la representació legal del Consell Audiovisual
i té les facultats de convocar i presidir les reunions del Consell
Audiovisual i fixar-ne l’ordre del dia. També exerceix el vot de
qualitat per dirimir els empats que es puguin produir en les
sessions del Ple.
3. El Consell Audiovisual pot crear comissions i grups de
treball, de caràcter permanent o específic, per a l’estudi
preliminar i la formulació de propostes en relació amb les
qüestions que han de ser debatudes en el Ple.
4. El Consell Audiovisual ha de nomenar entre els seus
membres un conseller vicepresident per majoria absoluta dels
seus membres. El conseller vicepresident substitueix el
president en cas de vacant, absència o impossibilitat d’exercici
del càrrec.
5. El Consell Audiovisual pot delegar en les comissions
permanents funcions resolutòries relatives a les seves
competències. La delegació requereix l’aprovació per majoria
de dos terços del Ple.

Article 13
Règim de funcionament
1. El Ple del Consell Audiovisual es reuneix en sessió ordinària
un cop al mes i en sessió extraordinària quan ho determini el
president o quan ho demani un nombre de consellers igual o
superior a quatre. En aquest darrer cas, la proposta de
convocatòria haurà d’incloure una proposta d’ordre del dia dels
assumptes que s’han de tractar.
2. Els acords del Consell Audiovisual s’adopten per majoria
dels membres assistents, sempre que hi estiguin present, com a
mínim, la meitat més un dels membres que integren el Ple, la
comissió o el grup de treball.
3. El Consell Audiovisual té un secretari, no conseller, llicenciat
en dret, que ha d’aixecar acta de les reunions del Consell,
certificar-ne els acords, i ha d’assessorar-lo jurídicament. El
secretari assisteix a les reunions del Ple amb veu i sense vot i és
designat i cessat pel Ple a proposta del president.
4. El Consell Audiovisual ha d’elaborar i aprovar un reglament
orgànic i de funcionament. L’aprovació i la modificació
d’aquest reglament requereix l’informe previ del Consell
Consultiu i la majoria absoluta dels membres del Consell
Audiovisual.
TÍTOL III
COMPETÈNCIES DEL CONSELL AUDIOVISUAL
Article 14
Competències
El Consell Audiovisual de les Illes Balears té les
competències següents:
a) Elaborar informes i formular propostes i recomanacions
en relació amb el compliment dels principis rectors del model
audiovisual de les Illes Balears a què es refereix l’article 3
d’aquesta llei.
b) Vetllar pel compliment de les obligacions dels operadors
de serveis de comunicació audiovisual.
c) Portar un registre d’operadors de serveis de comunicació
audiovisual.
d) Requerir informació i demanar la compareixença dels
operadors de serveis de comunicació audiovisual, als efectes del
que preveu l’anterior lletra b.
e) Establir convenis amb els operadors de serveis
audiovisuals per tal d’exercir funcions arbitrals o de mediació
en el marc d’acords d’autoregulació o coregulació.
f) Emetre informe previ en relació amb els avantprojectes de
llei i els projectes de disposicions de caràcter general que
afectin el sector audiovisual.
g) Elaborar informes i dictàmens sobre el sector audiovisual,
a iniciativa pròpia o a instància del Parlament o del Govern.
h) Elaborar informes periòdics sobre el compliment del
pluralisme per part dels mitjans de comunicació audiovisuals.
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i) Informar amb caràcter previ sobre les propostes de plecs
de condicions formulades pel Govern relatives a convocatòries
de concursos per atorgar títols habilitants de comunicació
audiovisual.
j) Informar amb caràcter preceptiu sobre les propostes
presentades en els concursos d’atorgament de títols habilitants
de comunicació audiovisual, com també sobre la petició de la
seva renovació.
k) Emetre informe previ en els expedients de modificació
del capital social o relatius a altres negocis jurídics que afectin
la propietat o el control dels mitjans de comunicació, d’acord
amb el que preveu la legislació audiovisual.
l) Emetre informe previ en els expedients de transmissió o
revocació dels títols habilitants.
m) Vetllar, amb caràcter general, pel compliment de la
normativa sobre continguts audiovisuals i sobre publicitat,
televenda i patrocini i de manera especial sobre el compliment
i l’observança de les normes sobre protecció dels infants i
adolescents.
n) Crear i gestionar una oficina de defensa de l’audiència a
l’efecte de tramitar les queixes que puguin presentar els usuaris
dels serveis de comunicació audiovisual.
o) Vetllar pel compliment de la normativa de la Unió
Europea, especialment en els àmbits relatius a la televisió sense
fronteres, i de la normativa continguda en els tractats
internacionals relativa als mitjans de comunicació audiovisual.
p) Garantir el compliment de les missions de servei públic
encarregades als mitjans audiovisuals de titularitat pública i
especialment les que determini el contracte programa establert
entre el Govern i l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
q) Instar les altres autoritats reguladores o les
administracions públiques amb competències sobre mitjans de
comunicació audiovisual i, si escau, el Ministeri Fiscal, a
promoure l’adopció de les mesures adequades davant
l’incompliment de la legislació audiovisual, respecte de les
emissions que es difonguin a les Illes Balears que no restin
subjectes a l’autoritat del Consell Audiovisual.
r) Incoar i resoldre els corresponents procediments
sancionadors per infracció de la normativa de comunicació
audiovisual i publicitat, d’acord amb el que preveu l’article 15.
s) Les altres que li atribueixi la llei.
Article 15
Instruccions
1. El Consell Audiovisual, en l’àmbit de les seves competències,
pot elaborar instruccions adreçades als operadors audiovisuals
en relació amb el compliment de les obligacions establertes per
la legislació sobre comunicació audiovisual.
2. Aquestes instruccions s’han d’ajustar sempre al que
determinin les lleis i els reglaments.
Article 16
Potestat sancionadora
1. El Consell Audiovisual pot exercir, per delegació del Govern,
la potestat sancionadora en matèria d’infraccions dels continguts
audiovisuals i de publicitat.
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2. La delegació de la potestat sancionadora requereix un decret
del Govern, en el qual s’han d’especificar l’abast i les
condicions de la delegació. El decret de delegació també ha de
determinar, si escau, si inclou l’adopció de mesures de caràcter
provisional que assegurin l’eficàcia de la resolució final que
pugui recaure.
Article 17
Informe anual
1. El Consell Audiovisual ha d’elaborar anualment un informe
sobre la situació de la comunicació audiovisual a les Illes
Balears. Aquest informe pot incloure les propostes i els
suggeriments que el Consell Audiovisual consideri adequats.
2. L’informe anual ha de ser lliurat al Parlament i al Govern i ha
de ser presentat davant la comissió parlamentària corresponent.
3. L’informe anual sobre la situació de la comunicació
audiovisual té caràcter públic.
TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC I DE PERSONAL
Article 18
Pressupost
1. El Consell Audiovisual ha d’elaborar i aprovar
l’avantprojecte de pressupost anual, el qual s’ha de trametre al
Govern perquè s’integri, amb la deguda singularització, en el
projecte de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
2. L’avantprojecte de pressupost del Consell Audiovisual ha
d’anar acompanyat d’una memòria explicativa del seu
contingut.
3. El pressupost del Consell Audiovisual es regeix pel que
determina la legislació pressupostària i de finances públiques de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 19
Patrimoni
1. El Consell Audiovisual disposa d’un patrimoni propi per a
l’exercici de les seves funcions.
2. El règim jurídic aplicable al patrimoni del Consell
Audiovisual és el que determina la legislació de patrimoni de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. En virtut de la seva condició d’autoritat independent,
correspon al Ple del Consell Audiovisual l’exercici de les
facultats de gestió, administració i, si escau, disposició, en
relació amb els béns i drets que integren el seu patrimoni.
Article 20
Recursos econòmics
1. El Consell Audiovisual disposa dels recursos econòmics
següents:
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a) Les assignacions pressupostàries establertes per al seu
finançament en el pressupost de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
b) Les contraprestacions derivades dels convenis signats pel
Consell Audiovisual amb els operadors de comunicació.
c) La participació en els cànons i les taxes derivats dels títols
habilitants dels operadors audiovisuals, en la proporció que es
determini pel Govern.
d) Els ingressos de dret públic i de dret privat que li puguin
correspondre d’acord amb la llei.
2. El Consell Audiovisual gaudeix del tractament fiscal que la
legislació reconeix a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article 21
Comptabilitat i auditoria
1. Els comptes del Consell Audiovisual es regeixen pels
principis i les normes sobre comptabilitat que li són aplicables
d’acord amb la seva naturalesa jurídica pública.
2. La gestió econòmica i els comptes anuals del Consell
Audiovisual són fiscalitzats en règim d’auditoria d’acord amb
el que estableix la legislació pressupostària i de finances
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Article 22
Control de la Sindicatura de Comptes
Correspon a la Sindicatura de Comptes el control extern de
la gestió econòmica i pressupostària del Consell Audiovisual,
sens perjudici de les competències que corresponen al Tribunal
de Comptes.
Article 23
Règim del personal al servei del Consell Audiovisual
1. El Consell Audiovisual ha de disposar del personal necessari
per al seu funcionament.

5. Correspon al Ple del Consell Audiovisual l’aprovació de la
relació de llocs de treball del personal al servei de la institució,
en el marc de les previsions pressupostàries. La relació de llocs
de treball s’ha de publicar.
6. El president del Consell Audiovisual exerceix la direcció
superior del personal al servei de la institució i convoca els
procediments de selecció del personal laboral propi i de provisió
del personal.
TÍTOL V
RELACIONS INSTITUCIONALS
Article 24
Relacions amb el Parlament
1. El Consell Audiovisual es relaciona amb el Parlament
d’acord amb el que estableix el reglament de la cambra.
2. El president i els membres del Consell Audiovisual s’han de
sotmetre al control periòdic del Parlament, en els termes
establerts en el reglament de la cambra. Així mateix, el Consell
Audiovisual ha de facilitar al Parlament la informació que
aquest requereixi sobre les activitats relacionades amb l’exercici
de les seves funcions.
3. El Parlament pot demanar al Consell Audiovisual
l’elaboració d’estudis i propostes sobre l’àmbit de la
comunicació audiovisual.
Article 25
Relacions amb el Govern
1. El Consell Audiovisual es relaciona amb el Govern per mitjà
del conseller competent en matèria de mitjans de comunicació
audiovisual.
2. El Govern i l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears han de prestar la colAlaboració i el suport
necessaris al Consell Audiovisual per tal de facilitar el
compliment de les seves funcions i l’execució dels seus acords.

2. El personal del Consell Audiovisual pot ser:
a) Personal laboral propi.
b) Personal funcionari que s’hi incorpori per qualsevol
procediment de provisió o d’ocupació de llocs de treball,
d’acord amb la normativa de funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
3. El personal laboral es regeix, a més de per les disposicions
contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin
d’aplicació, per la resta de les normes laborals i convencionals
aplicables.
4. El personal funcionari es regeix per la normativa de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest
personal depèn orgànicament del conseller o consellera
competent en matèria de funció pública i, funcionalment, del
president del Consell Audiovisual. Les funcions que impliquen
l’exercici de potestats administratives corresponen al personal
funcionari.

Article 26
Relacions amb l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears
El Consell Audiovisual exerceix les funcions de control de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears d’acord amb
el que preveuen la llei reguladora de l’Ens i aquesta llei.
Article 27
ColAlaboració amb altres institucions
1. El Consell Audiovisual pot establir acords de cooperació i
colAlaboració amb altres autoritats de regulació audiovisual,
entitats gestores del servei públic de comunicació audiovisual
i amb altres administracions, entitats i institucions.
2. El Consell Audiovisual pot ser membre d’associacions
d’autoritats reguladores audiovisuals i participar en activitats
internacionals sobre comunicació audiovisual, especialment en
relació amb el desenvolupament i l’aplicació de la normativa
comunitària del sector audiovisual.
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Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Disposició addicional única
Normativa aplicable al personal del Consell Audiovisual
El personal al servei del Consell Audiovisual queda inclòs
en l’article 3.2 i en la disposició addicional segona de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Disposició transitòria única
Renovació parcial del primer Consell Audiovisual
1. Als efectes que preveu l’apartat 4 de l’article 9, en la primera
reunió del Consell Audiovisual es determinarà per sorteig quins
dels seus membres han de cessar un cop transcorregut el termini
de tres anys des del seu nomenament.
2. Aquests membres veuran reduït el seu mandat inicial previst,
però podran ser objecte de renovació per a dos nous mandats.
DISPOSICIONS FINALS
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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 de contractació del Govern de les Illes Balears.
Interessats a conèixer quina és la política i els criteris que
empra el Govern de les Illes Balears a l'hora de realitzar les
ofertes públiques d'ocupació, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació amb aquest
extrem.
Així mateix, i atesos els diversos processos de selecció de
personal que actualment estan en tramitació, d'acord amb el que
preveuen els articles 95 i següents del Reglament del Parlament,
el Grup Parlamentari Popular solAlicita que aquesta iniciativa
sigui tramitada pel procediment d'urgència.
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Disposició final primera
Desenvolupament reglamentari
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament i l’aplicació
d’aquesta llei. Aquestes disposicions han de respectar, en tot
cas, l’àmbit d’autonomia que els articles 2, 12 i 13 d’aquesta llei
reconeixen al Consell Audiovisual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Disposició final segona
Entrada en vigor

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 el pagament de les subvencions a entitats sense ànim de
lucre de l'àmbit sociosanitari.

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 d'octubre de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 13270/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política de contractació del Govern de les Illes
Balears, a tramitar pel procediment d'urgència.(Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13271/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pagament de les subvencions a entitats sense ànim
de lucre de l'àmbit sociosanitari. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).

B)

Atès que les organitzacions sense ànim de lucre de l'àmbit
sociosanitari de la nostra comunitat autònoma són una peça
fonamental per a l'atenció a les persones dependents i per a la
promoció de la igualtat d'oportunitats dels ciutadans més fràgils
de les Illes Balears, i ateses les dificultats per les quals passen
la majoria d'aquestes entitats, amb l'impagament per part del
Govern de subvencions que impossibiliten el manteniment
d'aquesta rellevant xarxa social, el Grup Parlamentari Popular
interpelAla el Govern en relació amb la política seguida per
aquest respecte del pagament de les subvencions a entitats sense
ànim de lucre de l'àmbit sociosanitari.
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.
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3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

RGE núm. 13262/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 12244/09, relativa a
política competencial del Govern pel que fa als abocadors
incontrolats d'enderrocs. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 13277/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
implantació del servei tele-ictus a l'Hospital Mateu Orfila.
(Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13278/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment de pediatres per al servei de primària a Menorca.
(Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13279/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
instalAlació de la cambra hiperbàrica a l'Hospital Mateu
Orfila. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
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. 12244/09,
relativa a política competencial del Govern pel que fa als
abocadors incontrolats, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i concretament la Conselleria de Medi Ambient a
elaborar un document en el qual quedi constància de quines són
les competències de les distintes administracions públiques a
l'hora d'actuar davant els diferents abocaments incontrolats
d'enderrocs, establint a la vegada la possibilitat de donar una
solució a les restes dels sòls contaminats.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre, en el transcurs del proper període de
sessions, el document esmentat en el punt 1 anterior a la
Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les Illes
Balears per tal que els diferents grups parlamentaris s'hi puguin
pronunciar.
Palma, a 9 d'octubre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 13274/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
noves especialitats mèdiques a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa
de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13275/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
canvis en el personal aeri de Menorca. (Mesa de 14 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 13276/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions a l'Hospital Verge de Monte Toro. (Mesa de 14
d'octubre de 2009).

RGE núm. 13280/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places d'oncologia a l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13281/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13282/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
protocol d'actuacions per cobrir la manca de cirurgia vascular
l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13283/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
llistes d'espera de consulta a Menorca. (Mesa de 14 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 13284/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a finançament del Pati de Sa Lluna d'Alaior. (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13285/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a partides pressupostàries destinades al Pati de Sa Lluna
d'Alaior. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13286/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a adequació de la depuradora d'Alaior al cabal provinent de
l'empresa Coinga. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13287/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13288/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).
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RGE núm. 13289/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13296/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de
persones identificades amb malaltia de salut mental a les Illes
Balears. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 13308/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'internament de persones amb malaltia de salut mental (II).
(Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13309/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions de
coordinació sociosanitària a l'àmbit de la salut mental. (Mesa
de 14 d'octubre de 2009).
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RGE núm. 13297/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a edats de
persones identificades amb malaltia de salut mental a les Illes
Balears. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 13298/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
disponibles a l'àmbit de la salut mental (I). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13299/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
disponibles a l'àmbit de la salut mental (II). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Està previst posar en marxa noves especialitats mèdiques a
l'Hospital Mateu orfila?

RGE núm. 13300/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
disponibles a l'àmbit de la salut mental (III). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13301/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a serveis
disponibles a l'àmbit de la salut mental (IV). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13302/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
pressupostària a l'àmbit de la salut mental (I). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13303/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
pressupostària a l'àmbit de la salut mental (II). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13304/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
pressupostària a l'àmbit de la salut mental (III). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13305/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a quantia
pressupostària a l'àmbit de la salut mental (IV). (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13306/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concerts de
places per a l'atenció de persones amb malaltia de salut
mental. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13307/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
l'internament de persones amb malaltia de salut mental (I).
(Mesa de 14 d'octubre de 2009).

Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Hi ha hagut canvis en el sistema de contractació del personal
afecte al transport aeri de Menorca?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines actuacions està previst fer a l'Hospital Verge de
Toro?
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Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

Quan es cobriran les vacants de places d'oncologia de
l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Ja està totalment implantat el servei de tele-ictus a l'Hospital
Mateu Orfila?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Està en marxa el servei de Fisioteràpia a domicili a
Menorca? En quins municipis de Menorca es dóna aquest
servei?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Està previst l'increment de la plantilla de pediatres per al
servei de primària de Menorca?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Està en funcionament el protocol d'actuacions per cobrir la
falta de cirurgia vascular a l'Hospital Mateu Orfila?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Està instalAlada la cambra hiperbàrica a l'Hospital Mateu
Orfila? Podeu especificar on? És definitiva aquesta ubicació?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut i Consum del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.
Quines són les xifres de llista d'espera de consulta especialitat per especialitat- a Menorca?
Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la CAIB,
publicada al BOIB núm. 32 de 3 de març de 2009.

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.
En quina situació es troba la solAlicitud de finançament per
al Pati de Sa Lluna d'Alaior mitjançant fons europeus per a la
seva rehabilitació i millora?

Quina ha estat la quantitat aprovada que es destinarà a
aquesta finalitat? En cas que encara no s'hagi atorgat, en quina
data està previst que paguin les quantitats aprovades?
En relació amb l'església de Sant Diego d'Alaior, quina ha
estat la quantia atorgada per a les obres de restauració,
rehabilitació, consolidació i conservació de la teulada?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
O)
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.
Hi ha partida pressupostària en el pressupost general de la
CAIB per al 2009 destinada al Pati de Sa Lluna d'Alaior? En cas
afirmatiu, quina partida és? Quina quantitat hi ha prevista per
escometre les obres al Pati de Sa Lluna per a l'actual exercici
2009? En quin termini s'iniciaran les obres?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.
El termini per presentar solAlicitud va finalitzar dia 4 de
maig d'enguany, tal i com indica l'article 4 de la Resolució del
conseller d'Habitatges i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen les subvencions per a la
conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la CAIB,
publicada al BOIB núm. 32 de 3 de març de 2009.
En relació amb la façana de l'edifici de l'escola d'adults del
carrer Coll des Palmer d'Alaior, quina és la quantitat atorgada
per a la conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la
façana esmentada?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

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

Es troba adequada la depuradora d'Alaior per acollir el cabal
de l'EDAR de l'empresa Coinga en el terme municipal d'Alaior?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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.

N)

El termini per presentar solAlicitud va finalitzar dia 4 de
maig d'enguany, tal i com indica l'article 4 de la Resolució del
conseller d'Habitatges i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen les subvencions per a la
conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la CAIB,
publicada al BOIB núm. 32 de 3 de març de 2009.

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

Quina ha estat la subvenció atorgada per a la restauració i
rehabilitació, consolidació i conservació del campanar de
l'església de Sant Diego a Alaior?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El termini per presentar solAlicitud va finalitzar dia 4 de
maig d'enguany, tal i com indica l'article 4 de la Resolució del
conseller d'Habitatges i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen les subvencions per a la
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Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de 19 a 40 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones té identificades la Conselleria de Salut del
Govern de les Illes Balears amb una malaltia de salut mental, a
les diferents illes i atenent els diferents perfils de gravetat
d'aquest tipus de malaltia?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de 41 a 65 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantes persones de 0 a 18 anys, de 19 a 40 anys, de 41 a 65
anys i de més de 65 anys pateixen malalties de salut mental a les
nostres illes, atenent els diferents perfils de gravetat d'aquest
tipus de malaltia en cada grup d'edat?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de més de 65 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins serveis hi ha disponibles a les Illes Balears per a les
persones de 0 a 18 anys amb una malaltia de salut mental,
atenent els diferents perfils de gravetat d'aquesta malaltia?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb una malaltia de salut mental, a través
dels diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris
de 0 a 18 anys?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb una malaltia de salut mental, a través
dels diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris
de 19 a 40 anys?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost té actualment l'internament hospitalari de persones
amb malaltia de salut mental?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb una malaltia de salut mental, a través
dels diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris
de 41 a 65 anys?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quin cost té actualment la reincidència d'internaments
hospitalaris de persones amb malaltia de salut mental?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia pressupostària es dedica actualment a
l'atenció a persones amb una malaltia de salut mental, a través
dels diferents serveis existents a l'actualitat dedicats als usuaris
de més de 65 anys?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quins concerts de places amb tot tipus d'organismes té el
Govern de les Illes Balears per atendre persones amb malalties
de salut mental?

AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines accions de coordinació sociosanitària es porten a
terme a l'actualitat entre les diferents conselleries del Govern de
les Illes Balears?
Palma, a 5 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 13266/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a ajut als
esportistes mitjançant el programa Carnet Jove. (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13326/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra
la infecció per VIH. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Esports i Joventut del Govern
de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta oral davant Ple.
Quines mesures té previst dur a terme la Conselleria
d'Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears per tal
d'ajudar els esportistes mitjançant el programa Carnet Jove?
Palma, a 9 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

RGE núm. 13327/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes als
clubs de categoria nacional. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13328/09, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dotació d'ordinadors als alumnes de les Illes. (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13329/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Torres i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
oferta pública d'ocupació de salut. (Mesa de 14 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines actuacions es duen a terme des de la Conselleria de
Salut i Consum per a la lluita contra la infecció per VIH/SIDA?

RGE núm. 13330/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
aprofitament dels espais públics educatius per part de
colAlectius de discapacitats. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13331/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alternatives de desestacionalització turística per a Menorca.
(Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13332/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
doblers pendents de cobrament per a la neteja de torrents.
(Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13333/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manifestació de més de 500 persones a un espai natural
protegit de la Serra de Tramuntana. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13334/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a crisi
institucional. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13335/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
professors de reforç als centres de les Pitiüses. (Mesa de 14
d'octubre de 2009).
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió té el conseller d'Esports i Joventut sobre com
han quedat repartides definitivament les ajudes d'Illesport als
clubs que juguen a categoria nacional?
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep M. Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ens podria explicar el conseller d'Educació i Cultura com
està previst que s'apliquin les mesures relatives a la dotació
d'ordinadors a l'alumnat de les Illes Balears?
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Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)

I)

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

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 avaluació es fa de les primeres proves ja realitzades
de l'oferta pública d'ocupació de salut?

Quina opinió li mereix al conseller de Medi Ambient que en
el paratge natural de la Serra de Tramuntana es manifestin més
de 500 persones en una sola finca que és espai natural protegit?

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Maria Torres i Marí.

Palma, a 13 d'octubre de 2009.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu adequada la resposta de la Conselleria d'Educació a
alguns colAlectius de discapacitats envers l'aprofitament dels
espais públics educatius?
Palma, a 13 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Creu realment el Molt Hble. Sr. President del Govern que
l'acord assolit pels partits que integren el pacte a la matinada de
dia 14 d'octubre contribuirà a resoldre els greus problemes que
pateix la nostra comunitat autònoma?
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.
Davant el fracàs del turisme social europeu, quines
alternatives de desestacionalització té previstes el Govern
durant aquest hivern pel que fa a Menorca?
Palma, a 13 d'octubre de 2009.
El diputat:
Jaume Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Ha cobrat la Conselleria de Medi Ambient els doblers
pendents per a la neteja de torrents corresponents a l'any 2009?

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.
Pensa el conseller d'Educació i Cultura posar més professors
de reforç als centres de les Pitiüses?
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
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RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Palma, a 9 d'octubre de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

Ordre de Publicació
RGE núm. 13272/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i
Riutort, del Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats
del programa de turisme sènior europeu, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13273/09, 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
14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13290/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
a entitats sense ànim de lucre (I), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Comparteix l'Hble. Conseller de Turisme les afirmacions del
secretari d'Estat de Turisme en el sentit que l'increment de
l'IVA, en limitar-se a uns 50 cèntims d'euro per client i dia, no
provocarà efectes negatius per a la demanda turística?
Palma, a 9 d'octubre de 2009.
El diputat:
Joan Flaquer i Riutort.

RGE núm. 13291/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
a entitats sense ànim de lucre (II), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 13292/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament
a entitats sense ànim de lucre (III), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13293/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
socials anticrisi (I), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).

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 comissió.
Quines quanties de subvencions a entitats sense ànim de
lucre resten pendents de pagament a data 6 d'octubre de 2009 a
la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració?

RGE núm. 13294/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
socials anticrisi (II), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13295/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions
socials anticrisi (III), a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quantes entitats de les que tenen pendent el cobrament de
subvencions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració són de l'àmbit sociosanitari?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Quins són els resultats, a dia d'avui, del programa Turisme
Sènior Europeu patrocinat per la Conselleria de Turisme del
Govern balear i la Secretaria d'Estat de Turisme?

Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quins considera la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que són els motius fonamentals pels quals es retarda
de manera molt rellevant el pagament de les subvencions
concedides?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 13264/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes
Balears. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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 comissió.

A)

Quines mesures ha considerat aplicar la consellera d'Afers
Socials, Promoció i Immigració a la seva àrea de gestió d'entre
les proposades pel Partit Popular al document "Mesures socials
anticrisi", lliurat el 30 de juny de 2009?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Considera la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració que ela ajuntaments de les Illes Balears reben el
suport oportú per part de la seva àrea de gestió en el context de
la crisi econòmica actual?
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

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.
Exposició de motius
Atenent en Pla estratègic de salut mental elaborat pel
Govern de les Illes Balears l'any 2006, les malalties de salut
mental greus i cròniques afecten aproximadament un 5% de la
població de les Illes Balears.
Així mateix, aquesta tipologia de malaltia comprèn un ample
nombre de patologies, generalment cròniques, que suposen una
gran càrrega per a la família i el sistema sanitari. Segons
l'Informe de l'OMS sobre la salut al món de l'any 2001, al
voltant del 15 al 25% de la població podria patir qualque tipus
de trastorn mental al llarg de la seva vida. Aquestes xifres són
igualment aplicables per a la població espanyola i, de la mateixa
manera, a les normes illes, Per a l'any 2020, els trastorns
neuropsiquiàtrics es preveu que siguin la causa més important
de discapacitat i que arribin a representar el 25% dels anys de
vida perduts, ajustats a aquesta variable. Segons l'OMS, la
càrrega sociosanitària de les malalties mentals representa el
10% de totes i, en el 2020, pot arribar fins al 15%. A més, s'ha
estimat que el 20% de la despesa sanitària a Europa es
correspon a aquests processos i que s'aproxima al 3% del
producte nacional brut als països amb una economia de mercat
(Lehtinen, 2000). A Espanya, la mitjana de prevalença de la
malaltia mental declarada és del 10,7 i a les Illes Balears del
12,2 (Eddes, 1999).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Quina incidència té la consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració en la planificació de l'atenció a través dels
menjadors socials a les Illes Balears?

Aquestes dades ens donen a entendre la magnitud de les
necessitats d'atenció que genera l'àmbit de la salut mental i
l'abast que requereixen les mesures que és necessari portar a
terme. També ens porten a la reflexió de si la nostra comunitat
està preparada per atendre aquesta previsió de demanda creixent
i, a més, si els instruments i les dotacions actuals són
satisfactòries per fer front a la realitat actual.
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Lamentablement, l'anàlisi del present i l'experiència que
expressen les persones afectades d'aquest tipus de malaltia i els
seus familiars ens indiquen que existeix una infradotació de
recursos i processos d'atenció. Aquest fet penalitza un nombre
important de ciutadans de la nostra comunitat que s'han de fer
càrrec d'un conjunt de despeses i preocupacions que dificulten
la seva normal participació a la nostra societat i que veuen
desatesa en gran part la seva dificultat.
Tot i això, les actuacions dels diferents govern i de les
administracions implicades han anat en el camí de crear serveis
i nous processos d'atenció, destaca el 2006 l'elaboració d'un Pla
estratègic de salut mental que va rebre l'aprovació i
l'assentiment de les entitats sense ànim de lucre d'aquest sector,
les quals fan grans esforços per atendre les famílies i promoure
millores en aquest àmbit. Avui gairebé tothom i, fins i tot, tots
els partits polítics, reconeix a les diverses jornades de reflexió
i estudi sobre la salut mental que el camí està marcat i que ara
toca posar els recursos i les dotacions pertinents i establir les
prioritats que el públic afectat ens reclama.
En aquest sentit, el Grup Popular del Parlament de les Illes
Balears presenta aquesta proposició no de llei amb la voluntat
de donar un impuls a la recerca de solucions per a aquells que
pateixen directament o indirecta una vulnerabilitat de salut
mental. Volem instar els mecanismes oportuns per buscar el
consens entre les diferents forces polítiques i fer d'aquesta
qüestió un tema d'estat que creix i que requereix el nostre esforç
per buscar solucions.
És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

3. La comissió haurà de tenir una visió sociosanitària i
multidisciplinar i fer possible la participació, com a mínim, de
les conselleries de Salut, Serveis Socials, Treball, Habitatge,
Educació, Interior i Hisenda.
4. La comissió haurà de tenir un caràcter pluriinsular i
facilitar l'anàlisi i la recerca de solucions adequades a curt i mig
termini per a totes les Illes, amb l'objectiu de prioritzar les
accions idònies per aplicar l'Estratègia de Salut Mental existent
a l'actualitat i que compta amb el consens del sector
sociosanitari.
Palma, a 9 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 13175/09, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a millora del transport aeri d'Eivissa, amb tramitació davant
la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 14 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13269/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a línia d'ajuda per a la formació en els estudis de
medicina, amb tramitació davant la Comissió no permanent de
Salut. (Mesa de 14 d'octubre de 2009).

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a:
1. Crear una comissió de treball per elaborar un full de ruta
consensuat entre les diferents forces polítiques per atendre la
malaltia de salut mental, amb presència de diputats i membres
designats dels diferents grups parlamentaris.

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

2. La comissió haurà de ser participativa, establirà un
calendari de compareixences de diverses entitats sociosanitàries
sense ànim de lucre que avui en dia donen servei a les famílies
i als malalts, i donarà una presència explícita a aquestes entitats
en el si de la comissió en qualitat d'experts. Com a mínim i entre
d'altres que es vulguin considerar, s'haurà de comptar amb la
participació de l'Associació d'Entitats i Serveis de Salut Mental
de Mallorca, l'Associació Balear de Salut Mental, l'Asociación
Pitiusa de Familiares de Enfermos Mentales (APFEM), la
DEFORSAM (Eivissa), l'Asociación para la Docencia e
Investigación de la Salud Mental (Eivissa), l'Associació de
Familiars de Malalts Mentals de Menorca (AFEM), l'Associació
d'Usuaris Pro-Salut Mental de Menorca (S'Olivera), i els
colAlegis professionals de metges, psicòlegs, infermers i
treballadors socials.

D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable d'Esperança
Marí i de Marián Suárez, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Ordenació
Territorial.
La crisi econòmica global té una especial incidència en el
sector aeri i provoca, entre d'altres, problemes de baixada de
freqüències i manca de serveis per als usuaris, en general, i per
als que tenen origen o destinació a Eivissa, en particular.
El Consell d'Eivissa i el Govern balear han treballar
conjuntament i han aconseguit importants millores que han
atenuat aquesta situació en gran mesura. Tot i això, es considera
necessari donar encara un impuls més fort a aquestes gestions,
atesa la gran dependència que presenta la nostra illa de les
connexions aèries tant per necessitats de mobilitat com
turístiques.
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El Consell d'Eivissa, en colAlaboració amb el sector
empresarial de l'illa, ha elaborat un document estratègic per a la
millora de la connectivitat aèria a l'illa d'Eivissa. Aquest
document té un caire turístic i aborda només les connexions
internacionals resultant, per tant, del tot necessari estudiar les
rutes domèstiques amb els mateixos plantejaments estratègics
de connectivitat.

Atès que la manca de professionals és un problema que
requereix una solució immediata.

Així mateix, el Govern balear impulsa la creació de diferents
Comitès de Rutes per a cada aeroport de la nostra comunitat.
Per tant, es considera necessari convocar amb la major celeritat
possible el Comitè de Rutes de l'illa d'Eivissa.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estudiar la posada en marxa, dins el proper any 2010,
d'una línia d'ajudes per a la formació en els estudis de medicina,
destinada als residents de les Illes Balears que tenguin les
rendes més desfavorides, per tal que pugui revertir en una
millora del servei sanitari a les Illes Balears.

És per això que el Grup Parlamentari Mixt presenta la
següent

Per tots aquestes motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei

Palma, a 8 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar treballant, coordinadament amb els consells
insulars, per millorar el transport aeri de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, mitjançant la Direcció General de Transport Aeri i
Marítim, colAlaborar amb el Consell Insular d'Eivissa en
l'elaboració d'un pla de connectivitat aèria per a Eivissa que
ofereixi solucions específiques per millorar el transport aeri tant
domèstic com internacional.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, juntament amb el Consell Insular d'Eivissa, posar en
funcionament un Comitè de Rutes de l'Aeroport d'Eivissa.
Palma, a 6 d'octubre de 2009.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 12405 a 12408/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13311/09, presentat pel diputat Hble. Sr. Miquel Gascón i Mir,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a trasllats a nounats, trasllats
urgents a cirurgia vascular i a neurocirurgia vascular, de Son
Dureta i a serveis a Can Misses, publicades al BOPIB núm. 92,
de 25 de setembre d'enguany.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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 la Comissió no permanent de
Salut.

4. INFORMACIONS

Exposició de motius
Atès que la posada en marxa de la Facultat de Medicina és
un projecte de llarg termini, sobretot després de comprovar les
distintes postures que al respecte han manifestat els diferents
membres del Govern i la rectora de la Universitat de les Illes
Balears.
Atès que l'establiment d'una línia d'ajuts per a la formació,
a més de l'estímul per a la formació i la docència dels
professionals, també servirà per palAliar en certa manera la
manca de professionals.

Ordre de Publicació
A)
Renúncia al torn de portaveu suplent del Grup
Parlamentari Mixt corresponent al mes d'octubre d'enguany.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
14 d'octubre de 2009, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 12793/09, presentat per la diputada Hble. Sra. Maria
Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual comunica que, d'acord amb el Reglament
d'organització i funcionament intern del Grup Parlamentari
Mixt, renuncia al torn de portaveu suplent corresponent al mes
d'octubre de 2009 en favor del diputat Hble. Sr. Josep Melià i
Ques.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Cessament de personal eventual.
Resolució de Presidència

Ordre de Publicació
B)
Adjudicació definitiva d'un contracte privat de creació i
elaboració d'una obra escultòrica símbol de la VII legislatura
per a la seu del Parlament i les seves reproduccions.
Parlament de les Illes Balears
S’anuncia la següent adjudicació definitiva d’un contracte
privat de creació i elaboració d’una obra escultòrica símbol de
la VII legislatura per a la seu del Parlament i les seves
reproduccions.
1. Entitat adjudicadora:
Parlament de les Illes Balears.
Núm. exp. 1/2009.
2. Objecte del contracte: creació i elaboració d’una obra
escultòrica símbol de la VII legislatura per a la seu del
Parlament i les seves reproduccions.
Tipus de contracte: privat de creació artística.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
Tramitació: ordinària.
Procediment: negociat sense publicitat.
4. Pressupost base:
Import IVA exclòs: 149.000,00 i
IVA: 10.430,00 i
Import total: 159.430,00 i
5. Adjudicació provisional:
Data: 9 de setembre de 2009.
Adjudicatari: Joan Costa i Morales.
Import IVA exclòs: 146.000,00 i
IVA: 10.220,00 i
Import total: 156.220,00 i
Butlletí Oficial de les Illes Balears: núm. 136 de 17 de
setembre de 2009.
6. Adjudicació definitiva
Data: 7 d’octubre de 2009.
Contractista: Joan Costa i Morales.
Import total: 156.220,00 (IVA inclòs).
A la seu del Parlament, a 8 d’octubre de 2009.
El lletrat oficial major:
Lluís Isern i Estela.

Atès que la Presidència mitjançant resolució de dia 3 de
setembre de 2008, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
9371, de dia 4 de setembre de 2008, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, aprovà el nomenament del Sr. Lluís Pomar i Vidal,
com a personal eventual adscrit al servei de l’Excm. Sr. Joan
Huguet i Rotger, senador elegit en representació de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Atès l'escrit amb RGE núm. 13263, de dia 9 d’octubre de
2009, pel qual el Sr. Lluís Pomar i Vidal presenta la seva
renúncia com a personal eventual adscrit al servei de l’Excm.
Sr. Joan Huguet i Rotger, senador elegit en representació de la
CAIB, amb efectes econòmics i administratius des de dia 10
d’octubre de 2009.
Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 14
d’octubre de 2009, en ús de les facultats previstes a l’article 5
de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. El cessament del Sr. Lluís Pomar i Vidal, com a personal
eventual, adscrit al servei de l’Excm. Sr. Joan Huguet i
Rotger, senador elegit en representació de la CAIB, amb
efectes econòmics i administratius des de dia 10 d’octubre
de 2009.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant de la Mesa de la Cambra en
el termini d’un mes des de la data de notificació d'aquesta,
tot d’acord amb l’establert als articles 116 i 117 de la Llei
30/1992, del dia 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, o recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal
Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposen els articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
A la seu del Parlament, a 14 d’octubre de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
Maria Antònia Munar i Riutort.
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