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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1. PLE DEL PARLAMENT

1.2.1. INTERPELALACIONS

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
13 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 10118/09, relativa a
implantació de l'assignatura Educació per a la ciutadania a les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:
RESOLUCIÓ
A)

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7103/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de
les Illes Balears en relació amb la policia local i turística.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José M.
Rodríguez i Barberá.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa i
Serra.

"1. El Parlament de les Illes Balears vol fer constar que el
Govern d’Espanya va seguir les recomanacions del Consell
d’Europa als estats membres de la Unió Europea en el sentit que
un dels seus objectius educatius fos l’educació per a la
ciutadania democràtica.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble. Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Maria Torres i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la feina
feta pel Govern de les Illes Balears per tal que l’assignatura
Educació per a la Ciutadania s’imparteixi en condicions de
normalitat a l’àmbit de la nostra comunitat autònoma."

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. José M.
Rodríguez i Barberá i l'Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 10119/09, relativa a
planificació i ordenació dels ports, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13174/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a nous centres de salut a l'illa
d'Eivissa. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i l’ens públic Ports de les Illes Balears a l’elaboració,
tramitació i aprovació dels plans directors dels ports de la seva
competència."
A la seu del Parlament, 20 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13193/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a
Serveis Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de
2009).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13196/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment i millora del
transport aeri a l'illa de Menorca. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de
2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13201/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Setmana europea de la
mobilitat. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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 Mobilitat i Ordenació del
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13198/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la Sra. Carme
Serra com a vicepresidenta de la Fundació Es Baluard. (BOPIB
98, de 9 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13202/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a HPO a Menorca. (BOPIB 98,
de 9 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 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'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13199/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a referèndum sobre el tren-tram
de Manacor. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13195/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la temporada turística a Eivissa.
(BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).
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 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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I)

L)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13197/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a augment del tot inclòs. (BOPIB 98, de 9
d'octubre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13200/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi institucional a les Illes
Balears. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Comerç, Indústria i
Energia.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

1.3. TEXTOS REBUTJATS

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13203/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Lluïsa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autoocupació de dones.
(BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 12786/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política d'inserció social
a Son Gotleu. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13204/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a International Music Summit
a Eivissa. (BOPIB 98, de 9 d'octubre de 2009).

2. COMISSIONS PARLAMENT

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

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12753/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a criteris informatius d'IB3
sobre esdeveniments polítics. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre
de 2009).
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La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12765/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte programa amb
IB3. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
E)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12768/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i Serra, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a treballadors per IB3 a
Menorca i a Eivissa. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12769/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a elecció del director general
d'iB3 a la nova legislació en relació amb els mitjans de
comunicació públics. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12766/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Coll i Canyelles, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat de treballadors
al Parc Bit. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12770/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a direcció general "temporal".
(BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12767/09, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Lluïsa Morillas i
Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
de la sèrie Mossèn Capellà. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de
2009).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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H)

K)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12771/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retransmissió de la Fórmula 1.
(BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12774/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost del programa Una mà per
a tots. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

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

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

I)

L)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12772/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a cost econòmic de la
retransmissió de la Fórmula 1. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre
de 2009).

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12110/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José M. Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe de la Direcció General de Justícia en
relació amb el traspàs de les competències de justícia a la
comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 93, d'11
de setembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 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'Interior, Justícia i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 8 d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm.
12773/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a rendibilitat econòmica dels
drets de la Fórmula 1. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de
2009).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

M)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12111/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José M. Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a béns, drets i obligacions que es negocien amb
el Ministeri de Justícia. (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de
2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Interior, Justícia i
Innovació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 11419/09, de l'Hble. Sra. Diputada
Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures adreçades a l'alumnat immigrant. (BOPIB
núm. 92, de 31 de juliol de 2009).

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
Justícia i Innovació, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre el compliment de l'apartat 1.a)
de la proposició no de llei RGE núm. 9402/08, aprovada a la
sessió plenària de dia 2 de desembre de 2008 (RGE núm.
1559/09).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior, Justícia i Innovació qui, acompanyada de la secretària
general de la conselleria, del cap de Gabinet, del director de
l'Institut d'Estudis Autonòmics i de l'assessor tècnic, informà
sobre el tema esmentat.

A)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 9580/08, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a comissió per a l'estudi de la posada en marxa
de la facultat de medicina a les Illes Balears. (BOPIB núm. 59,
de 31 d'octubre de 2008).

Ordre de Publicació
La votació obtengué el resultat següent:
B)
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Interior,
Justícia i Innovació, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre la situació del traspàs de les
competències de Justícia a la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 6866/09).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 d'octubre de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Interior, Justícia i Innovació qui, acompanyada de la secretària
general de la conselleria, del cap de Gabinet, del director de
l'Institut d'Estudis Autonòmics i de l'assessor tècnic, informà
sobre el tema esmentat.

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 d'octubre de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 12285/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a derogació i suspensió del decret
de català a sanitat. (BOPIB núm. 94, de 18 de setembre de
2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

A)

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació, davant la Comissió d'Assumptes Socials, sobre el
Pla d'ocupació de les Illes Balears 2009-2011 (RGE núm.
11319/09).

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. 7103/09,
relativa a política del Govern en relació amb la policia local i
turística, la moció següent.

A la Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2009, tengué lloc
la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Treball i
Formació qui, acompanyada del director del SOIB, del director
general de Planificació Estratègica, del cap de Premsa i del cap
de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i
Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre les línies estratègiques de la Conselleria d'Educació i
Cultura (RGE núm. 12749/09).
A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 d'octubre de 2009,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura qui, acompanyat de la directora general de
Planificació i Centres, del director general d'Innovació i
Formació del Professorat, del director general de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent, del director general de
Personal Docent, de la directora general d'Universitat, de la
directora general de Política Lingüística, del director general de
l'Institut de Primera Instància, del director general de Cultura,
del cap de Gabinet, de l'assessor tècnic i de la secretària
general, informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 13384/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7103/09, relativa a
política del Govern de les Illes Balears en relació amb la
política local i turística. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears davant l’anunci fet per la consellera d’Interior
i Justícia de prorrogar el conveni vigent que dóna suport a la
policia local i turística entre el Govern i els diferents
ajuntaments de la nostra comunitat, devent aquesta pròrroga
possibilitar la seva adequació a les necessitats municipals de
l’any 2010.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comparèixer davant la Cambra quan tengui
decidit el programa alternatiu a l’actual sistema de suport a les
policies locals i turística per tal d’assolir, sobre la seva proposta,
el major consens possible de tots els grups parlamentaris.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que l’ingrés al curs d’accés als cossos de la
policia local i turística es faci en les millors condicions
d’igualtat possibles entre tots els ciutadans de les nostres illes i,
per tant, es desenvolupi íntegrament a les illes de Menorca,
Eivissa i Mallorca i, si és possible, en aquesta darrera illa
descentralitzat a les ciutats de Palma, Inca i Manacor.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que en
el temari de formació per a l’ingrés al cos de policia local i
turística, així com per al reciclatge per a la formació permanent
dels que ja hi formen part, hi hagi un mòdul en el primer cas o
curs específic en el segon sobre el model turístic de Balears i
que, així mateix, s’imparteixi formació en l’accés i formació en
el reciclatge sobre llengües estrangeres, especialment l’anglès.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el registre de policies, instrument
imprescindible per determinar les convocatòries d’accés i
promoció dins aquesta carrera professionals, sigui mantinguda
permanentment amb l’objecte de subministrar la informació
precisa d’acord amb l’objectiu pel qual va ser creat.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar, amb els distints ajuntaments de les
Illes Balears que tinguin places vacants o ocupades per interins
i, en ambdós casos, dotades adequadament, la convocatòria
d’aquestes en l’oferta pública d’ocupació com a mesura
essencial per mantenir l’estabilitat laboral i l’accés a la funció
pública.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, amb l’objecte de possibilitar una millor carrera
professional als membres de la policia local i turística, a establir
convenis amb la Universitat de les Illes Balears per tal de
convertir els actuals estudis de diplomatura de Seguretat Pública
en estudis de grau, amb tot el que aquest canvi representa per als
professionals de la policia local de les nostres illes.
Palma, a 16 d'octubre de 2009.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.
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El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 13399/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a CAIB Patrimoni (I). (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13400/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a CAIB Patrimoni (II). (Mesa de 21 d'octubre 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.
Quins són els imports corresponents als ingressos
d'explotació, subvencions de capital rebudes, ingressos
patrimonials, despeses d'explotació, despeses financeres,
inversions i resultat d'explotació de la societat CAIB Patrimoni,
SA durant l'exercici tancat de 2008?

RGE núm. 13401/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a CAIB Patrimoni (III). (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13402/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a CAIB Patrimoni (IV). (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quins expedients de contractació ha iniciat la societat CAIB
Patrimoni, SA des de l'inici d'aquesta legislatura?

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quants expedients d'adquisició i de lloguer d'immobles ha
tramitat la societat CAIB Patrimoni, SA durant la legislatura
present?
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 13825/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activació del
Pla de connectivitat aèria a Eivissa. (Mesa de 21 d'octubre de
2009).

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Per quin motiu a la pàgina web de la Conselleria
d'Economia, Hisenda i Innovació no figura informació sobre
cap expedient de la societat CAIB Patrimoni, SA referit a
aquesta legislatura?

RGE núm. 13826/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a camp de
golf de Son Baco. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 13827/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a destitució
del conseller de Mobilitat. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13828/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
urbanisme a la carta. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13829/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
retallada de les previsions de finançament de les Illes Balears
per als anys 2009 i 2010. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
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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.
Està d'acord el conseller de Turisme amb els diversos
colAlectius, entre d'altres l'Associació d'hotelers, que consideren
que és necessària la construcció del camp de golf de Son Baco?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

RGE núm. 13830/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
valoració dels pressuposts generals per al 2010. (Mesa de 21
d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 13831/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Conferència europea de responsabilitat social de les
empreses. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13832/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc
Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modernització dels Serveis Ferroviaris de Mallorca. (Mesa
de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13833/09, de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí
i Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Turislab.
(Mesa de 21 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Després que el conseller de Medi Ambient reconegués que
la manifestació de 500 persones dins l'espai natural de la finca
de Ternelles fou ilAlegal, pensa el Molt Hble. Sr. President
destituir el conseller de Mobilitat atès que queda acreditada la
seva participació en aquests fets?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Jaume Font i Barceló.

RGE núm. 13834/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero
i Niembro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte Factoria d'Informació Corporativa (FIC). (Mesa de
21 d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 13835/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a repercussió de l'increment de l'IVA turístic a Menorca. (Mesa
de 21 d'octubre de 2009).
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Govern de les Illes Balears que el punt 11 del pacte
d'acció de govern al Consell de Mallorca, signat entre les forces
del PSIB-PSOE, BLOC i UM és "urbanisme a la carta"?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Té previst el Govern de les Illes Balears destinar al Consell
Insular d'Eivissa 1,5 milions d'euros per tal d'activar un pla de
connectivitat aèria?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa el Molt Hble. Sr. President de la retallada
en les previsions del finançament de les Illes Balears que
recentment s'ha publicat a diversos mitjans de comunicació?
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Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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

Quina serà l'activitat i el funcionament del recentment creat
TurisLAB, entre la Fundació IBIT i el clúster Turistec?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

Com es valoren des de la Conselleria d'Economia i Hisenda
els pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2010?
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Com valora la consellera de Treball i Formació l'elecció de
les Illes Balears com a seu per a la realització el proper mes de
març de la Conferència europea de responsabilitat social de les
empreses?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

En quin moment es troba el projecte FIC (Factoria
d'Informació Corporativa) de l'IBsalut?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep Carretero i Niembro.

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

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 Ple.

En la difícil situació en què es troba el sector turístic a l'illa
de Menorca, quina repercussió creu el conseller de Turisme que
tindrà l'increment de l'IVA turístic?
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

Té previst el Sr. Conseller de Mobilitat presentar una oferta
pública d'ocupació per tal de donar resposta a la modernització
de Serveis Ferroviaris de Mallorca?
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Dalmau i Fortuny.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 13345/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
promoció d'energies alternatives, a contestar davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13346/09, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a situació
del procés de creació de la policia autonòmica de les Illes
Balears, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
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Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3529

Així mateix, d'acord amb el que es preveu als articles 95 i
següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears i atesa
la imminent tramitació dels projectes de llei de pressuposts
generals de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2010, el Grup Parlamentari Popular solAlicita l'aplicació
del procediment d'urgència a aquesta iniciativa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Exposició de motius
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
Tenint en compte que el Govern prepara un Pla d'energies
alternatives, què es fa per promoure les energies alternatives a
les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
En quina situació es troba en aquests moments el procés de
creació de la policia autonòmica de les Illes Balears?
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

El Projecte de llei de pressuposts generals de l’Estat per a
l’any 2010 aprovat pel Consell de Ministres, el 26 de setembre,
conté tot un seguit de mesures que, de no modificar-se,
augmentaran la crisi a l’economia espanyola a la qual ens hi ha
portat la política del president del Govern, José Luis Rodríguez
Zapatero, i suposaran el reconeixement del fracàs de les
polítiques socialistes a l’hora de posar solucions a una crisi les
conseqüències de la qual tot el món vaticina que seran pitjors a
Espanya que a la resta dels països del nostre entorn.
Al Govern socialista l’única solució que se li ocorre per a
palAliar la greu situació actual és la de pujar els impostos,
mesura que suposa tot un seguit de conseqüències negatives per
a la nostra economia, ja que:
• La pujada d’impostos castiga l’estalvi i el consum.
• La pujada d’impostos recaurà en les classes mitges i
treballadores.
• La pujada d’impostos és injusta, antisocial i provoca més
atur.
• Hi ha pujada d’impostos, però absència d’austeritat en els
pressuposts.
• Més impostos es tradueix en menys diners per als
ajuntaments.
• La pujada de l’IVA en el sector turístic suposarà pèrdua de
competitivitat en perjudici del nostre principal motor
econòmic.
Per tot això, se sotmet a la consideració del Ple l’aprovació
dels següents
Acords

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 13385/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pujada d'imposts, a tramitar pel procediment
d'urgència. (Mesa de 21 d'octubre de 2009).
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a la retirada immediata de la projectada pujada d’impostos en
els Pressuposts generals de l’Estat per al 2010 per injusta i
antisocial, ja que recaurà sobretot en les classes mitges i en els
treballadors i en perjudici de la recuperació de la nostra
economia i, concretament, del sector turístic.
2n. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
perquè atengui les peticions de la FEMP i accepti les
modificacions proposades en els Pressuposts generals de l’Estat
del 2010, entre les quals destaca la de mantenir totes les partides
i els conceptes pressupostaris que sempre s’han destinat a les
entitats locals, sense retallada ni supressió alguna.

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

3r. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les partides i els conceptes
pressupostaris a les entitats locals en els Pressupostos de la
CAIB per al 2010, donat l’increment de finançament autonòmic
per part de l’Estat.
Palma, a 14 d'octubre de 2009.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.
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El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
C)
Ordre de Publicació
A)
A les preguntes RGE núm. 11740/09 a 11801/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital de Son Llàtzer.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.

A les preguntes RGE núm. 11852/09 a 11877/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital de Formentera.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)
Ordre de Publicació
B)
A les preguntes RGE núm. 11802/09 a 11851/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital de Son Dureta.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.

A les preguntes RGE núm. 11878/09 a 11931/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital de Manacor.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.

BOPIB núm. 100 - 23 d'octubre de 2009
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
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E)

G)

A les preguntes RGE núm. 11932/09 a 11985/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital de Menorca.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).

A les preguntes RGE núm. 12038/09 a 12091/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital de Can Misses.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).

Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.

Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
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F)

H)

A les preguntes RGE núm. 11986/09 a 12037/09,
presentades per l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i
Ferrer, relatives a llistes d'espera a l'Hospital d'Inca. (BOPIB
núm. 93 d'11 de setembre del 2009).

A la pregunta RGE núm. 12195/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost de
la campanya de comunicació sobre la depressió. (BOPIB núm.
93 d'11 de setembre del 2009).

Les dades sobre llistes d'espera són fruit de processos
dinàmics que varien en funció de molts aspectes, i per raons de
seguretat i fiabilitat s'extreuen cada tres mesos. Això és a causa
de la seva complexitat tant en l'elaboració per un elevat nombre
de persones que hi treballen com a l'hora de depurar-les. Oferir
dades en un període o un tall diferent no és rigorós ni fiable. La
prudència ens aconsella no emprar seqüències o talls aïllats.
Les llistes són dinàmiques i es publiquen cada tres mesos,
segons el Decret 83/2006, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària, que estipula que les llistes
s'elaboraran i es donaran les dades cada 6 mesos, però arrel d'un
acord parlamentari es faciliten cada 3 mesos, acord que es
compleix de manera rigorosa cada 3 mesos. Aquesta conselleria
no té cap inconvenient a fer-li arribar tota la informació relativa
als mesos de tancament de llistes d'espera.
Vull recordar-li que, per primer cop en aquesta comunitat,
a partir de juny d'aquest any les dades de consultes externes i
proves diagnòstiques també es publiquen de manera trimestral
i són accessibles per a tothom des del portal de la CAIB.

Quin cost ha tengut la campanya de comunicació sobre la
depressió recentment efectuada?
La campanya de comunicació sobre la depressió ha tengut
un cost de 38.628,58 euros.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Vicenç Thomàs i Mulet.

I)
A la pregunta RGE núm. 12196/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció. (BOPIB núm. 93 d'11 de setembre
del 2009).
Quants contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant aquesta legislatura?
Des dels serveis centrals de la conselleria no s'han realitzat
contractes d'alta direcció.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
L)
A la pregunta RGE núm. 12201/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB
núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a l'Hospital Mateu
Orfila? Especificau-ne el nombre total, la persona que l'ocupa
i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.
•
•
•

Ordre de Publicació
•

J)
A la pregunta RGE núm. 12199/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 93
d'11 de setembre del 2009).
Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a l'Hospital d'Inca?
Especificau-ne el nombre total, la persona que l'ocupa i d'ençà
de quina data o dates l'ocupa.
•
•
•
•
•
•

Álvarez Vinent, José Federico. Director gerent. 16/08/2007.
Cantallops Pons, Bartomeu. Director de gestió. 01/09/2007.
Coll Torres, Guillem. Subdirector RRHH. 17/09/2007.
Arrom Amengual, Margarita. Coordinadora A. a l'usuari.
01/10/2007.
Llambias Femenia, Pilar. Responsable A. a l'usuari.
01/11/2007.
Munar Ferrer, Maria. Sotsdirectora Ec. Financ. 04/02/2008.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Gómez Arbona, Antonio. Director gerent. 01/08/2007.
Trenado Andreu, Ana. Directora mèdica. 29/08/2007.
García Menéndez, Carmen. Directora infermeria.
28/08/2007.
Pérez Catchot, Ma. Dolores. Subdirectora mèdica.
29/08/2007.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
M)
A la pregunta RGE núm. 12202/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB
núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a l'Hospital de Can
Misses? Especificau-ne el nombre total, la persona que l'ocupa
i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.

K)

Cárceles Guardia, Francisco. Director gerent. 09/08/2007.
Cuñat Mafe, Antonio. Director mèdic. 22/10/2007.
Zaldívar Laguía, Ma. Isabel. Directora infermeria.
14/08/2007.
González Barriuso, Lisardo. Subdirector mèdic. 01/03/2009.
Martínez Iglesias, José Antonio. Subdirector mèdic.
19/11/2007-31/12/200.

A la pregunta RGE núm. 12200/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a l'Hospital de Manacor. (BOPIB
núm. 93 d'11 de setembre del 2009).

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a l'Hospital de Manacor?
Especificau-ne el nombre total, la persona que l'ocupa i d'ençà
de quina data o dates l'ocupa.
•
•
•
•
•

Marí Marí, Francisco. Director gerent. 10/08/2007.
Perelló Montserrat, M. Director econòmic. 01/07/2004.
Baena Panadero, Ma. Trinidad. Directora d'infermeria.
10/09/2007.
Puig Riera de Conies, Ramon. Direcció RRHH. 12/11/2001.
Reus Mathieu, Janine. Subdirectora RRHH. 01/10/2007.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:

•
•
•
•
•
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N)

P)

A la pregunta RGE núm. 12203/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a GESMA. (BOPIB núm. 93 d'11 de
setembre del 2009).

A la pregunta RGE núm. 12205/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a la Fundació Mateu Orfila. (BOPIB
núm. 93 d'11 de setembre del 2009).

Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a GESMA? Especificaune el nombre total, la persona que l'ocupa i d'ençà de quina
data o dates l'ocupa.

Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a la Fundació Mateu
Orfila? Especificau-ne el nombre total, la persona que l'ocupa
i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.

•

Albacete Redondo, Ma. Pilar. Subdir. Assessoria Jurídica.
12/07/04.
Azpeleta Gelabert, César S. Director mèdic. 01/10/03.
Bes Sevil, José Vicente. Subdirector de RRLL. 19/02/08.
Carrió Vidal, Joan. Director de gestió. 22/10/07.
Fernández Fernández, Carmen. Directora adjunta a
Gerència. 05/10/07.
Fortuny Organs, Gabriel. Director gerent. 10/08/07.
Gallardo Bonet, Soledad F. Directora infermeria. 05/10/07.
Llinàs Pujadas, Maria. Subdir. de comunicació. 15/10/07.
Moragues Jaume, Antonio. Resp. sistemes d'informació.
19/11/07.
Pons de Villanueva, Javier. T. R. Comunic. i imatge.
01/08/07.
Ripoll Seguí, Ramon Àngel. Resp. oficina tècnica
d'infraestructures i serveis. 01/08/07.
Moreno Alegre, Alfredo. Director RRHH. 12/11/0717/09/09.

•
•

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Els locals s'han llogat a un preu mensual de 10 euros per
metre quadrat. L'import total mensual és de 5.320 euros (sense
IVA).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
Q)
A la pregunta RGE núm. 12207/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost dels
locals situats enfront de Son Dureta. (BOPIB núm. 93 de 11 de
setembre del 2009).
Quins és el cost d'adquisició o lloguer dels locals situats
enfront de Son Dureta i que han estat adquirits o llogats per
aquest centre per derivar-hi personal d'aquest?

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
O)
A la pregunta RGE núm. 12204/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a la Fundació Banc de Sang i Teixits.
(BOPIB núm. 93 d'11 de setembre del 2009).
Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a la Fundació Banc de
Sang i Teixits? Especificau-ne el nombre total, la persona que
l'ocupa i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.
•

Rossinyol Far, Antoni. Director. 05/03/08.
García Mas, Alexandre. Cap Unitat Tècnica. 01/11/08.

Ordre de Publicació
R)
A la pregunta RGE núm. 12208/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a cost
adaptació locals situats enfront de Son Dureta. (BOPIB núm.
93 de 11 de setembre del 2009).

Muncunill i Ribas, Josep. Director gerent. 21/08/07.

Quin ha estat el cost d'adaptació del local o locals situats
enfront a Son Dureta i que han estat adquirits o llogats per
aquest centre per derivar-hi personal d'aquest?

Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

La informació solAlicitada es troba publicada al BOIB núm.
70, dins el concurs DPNOB 200920649.
Palma, 2 d'octubre del 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
S)
A la pregunta RGE núm. 12209/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
alumnes immigrants a centres públics i concertats. (BOPIB
núm. 93 de 11 de setembre del 2009).
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Quants alumnes immigrants hi ha a centres públics i
concertats?

T)

cultures, Dimonis i altres màscares, Jocs i cançons de lluna
plena (Nigèria), Jocs de carrer (Brasil), Músiques del món,
Capoeira (Brasil), Cultura àrab i dansa oriental, Sons
tibetans, Kung-fu (Xina), Automassatge i relaxació, Un
patito feo en Bogotá, Contes i jocs tradicionals dels Perú,
etc.,
A Menorca: Folklore popular cubà, Capoeira, Danses
orientals, Dansa africana, Dansa hindú, Flamenc (Espanya),
Diàleg intercultural mitjançant la improvisació, Contes del
món en moviment, Percussió afrollatina, Dansa arreu del
món, Danses caribenyes, etc.,
A Eivissa: Didgeridoo (Austràlia), Instruments del món,
Massatges orientals, Veus d'Àfrica occidental, Teatre
intercultural, Jocs del món, Immigració i realitat Amèrica
llatina, Tribus i llars, Música popular brasilera, etc.

A la pregunta RGE núm. 12210/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer , relativa a
alumnes immigrants escolaritzats durant la present legislatura.
(BOPIB núm. 93 de 11 de setembre del 2009).

Palma, 1 d'octubre del 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Salvat error o omissió, en el curs passat 2008/2009 el
nombre d'alumnes immigrants a centres públics fou de 23.991
i als concertats i privats de 4.733. Per tant, fan un total de
28.724 alumnes immigrants.

•

Palma, 1 d'octubre del 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.
•
Ordre de Publicació

Quants d'alumnes immigrants s'han escolaritzat durant la
present legislatura?

Ordre de Publicació
V)

Salvat error o omissió, en el curs passat 2007/2008 el
nombre d'alumnes immigrants escolaritzats a les Illes Balears
fou de 26.195 alumnes i en el curs 2008/2009 el nombre total
d'alumnes immigrants escolaritzats a les Illes Balears ha estat de
28.724 alumnes.
Palma, 1 d'octubre del 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
U)
A la pregunta RGE núm. 12211/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a tallers
interculturals. (BOPIB núm. 93 de 11 de setembre del 2009).

A la pregunta RGE núm. 12214/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
abstenció contra l'absentisme escolar dels immigrants. (BOPIB
núm. 93 de 11 de setembre del 2009).
S'ha dut a terme alguna actuació específica en relació amb
els alumnes immigrants destinada a combatre l'absentisme i
l'abandonament escolar, sobretot el que ve imposat per causes
religioses o per costums diferents als de la nostra comunitat
autònoma?
Tot el Programa PAIRE té com a finalitat fomentar la
inclusió social i escolar de tot l'alumnat per a la prevenció de
l'abandonament per motiu de desavantatge socioeconòmic o
inadaptació escolar.

•
Quants de tallers interculturals s'han dut a terme en els
centres educatius durant la present legislatura?
Entre les accions del Programa d'acollida, integració i reforç
educatiu (PAIRE) hi ha els tallers interculturals. La finalitat és
posar a l'abast dels centres educatius manifestacions culturals
d'altres països, així com les que conformen la nostra identitat
per tal d'apropar l'alumnat a la nova realitat intercultural. Els
objectius són:
• Potenciar la integració social i la convivència pacífica en
contextos culturalment diferents,
• Fomentar el respecte a les diferències socials per tal
d'aconseguir una cohesió social,
• Proporcionar a tot l'alumnat una educació de qualitat que els
permeti desenvolupar els valors que constitueixen la base de
la vida en comú.
Els tallers, impartits per monitors, van adreçats a l'alumnat
d'educació infantil, d'educació primària dels centres públics de
les Illes Balears. Cada taller té una durada d'una hora.
La temàtica és diversa i cada un s'ofereix al nivell escolar
pertinent. Alguns d'aquests tallers són:
• A Mallorca: Contes del Japó, Rondalles mallorquines amb
titelles, Fem titelles de pasta de paper, El circ: unió de

•

•

•

Actuacions:
Servei educatiu de mediació. Té per objectiu fer el
seguiment de l'adaptació de l'alumne al centre i detectar i
prevenir les interferències d'altres factors diferents a les
capacitats d'aprenentatge derivant el cas, si és necessari, a
altres àmbits professionals i/o administratius.
Programes de reforç (PRA i PROA). El PRA està adreçat a
l'alumnat de 2n, 3r i 4t d'Educació Primària dels centres
públics, mentre que el PROA s'adreça a 5è i 6è d'Educació
Primària i a 1r, 2n i 3r d'Educació Secundària Obligatòria.
L'objectiu d'aquests programes és potenciar l'aprenentatge
i el rendiment escolar per tal de prevenir o intervenir el més
aviat possible en el desfasament curricular de les àrees
instrumentals.
Mesures de compensació educativa. Partida destinada a
complementar les ajudes per a menjador escolar previstes
per la Direcció General de Planificació i Centres.
L'afluència d'alumnat immigrant a les nostres aules, molts
en situació socioeconòmica desfavorida, fa que la major part
d'aquests ajuts es destinin a aquest colAlectiu.
Plans d'intervenció socioeducativa (PISE i ALTER).
Programes dirigits a alumnes immigrants i de la societat
d'acolliment d'edats compreses entre els 14 i els 16 anys en
els quals conflueixen els indicadors següents: tenir un baix
nivell d'autoestima i d'autoconcepte, presentar absentisme

BOPIB núm. 100 - 23 d'octubre de 2009
injustificat, rebuig a la institució escolar o conductes
predelictives, presentar retard escolar generalitzat, tenir
expedient obert en els serveis socials d'atenció primària o en
els quals intervinguin serveis d'atenció al menor.
El PISE i l'ALTER són mesures extraordinàries amb
caràcter transitori per:
• Atendre les necessitats educatives específiques de caràcter
socioeducatiu de l'alumnat amb risc d'exclusió escolar i/o
social en aquells casos en què les mesures ordinàries i
extraordinàries aplicades dins els centres educatius de
secundària no han aconseguit els resultats desitjats.
• Facilitar el retorn o no abandonament de l'activitat
acadèmica i/o formativa reglada o no reglada.
Palma, 1 d'octubre del 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.
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Y)
A la pregunta RGE núm. 12287/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a deute del
Govern de l'Estat. (BOPIB núm. 94 de 18 de setembre del
2009).
Dels trenta milions d'euros pendents de pagar el passat
març de l'any 2008 per fer front a les destrosses produïdes per
les torrentades dels 4 i 5 d'octubre del 2007, ja estan liquidats
tots els deutes o encara queda pendent pagar res per part del
Govern de l'Estat?
La xifra total pagada pel Consorcio de Compensación de
Seguros a data 4 d'octubre del 2009 és de 39.043.708,48, que
corresponen als 9.241 expedients tramitats, exceptuant-ne 16
que resten pendents (la majoria per discrepàncies de valoració)
i en via judicial. La provisió per a aquests expedients pendents
és de 1.379.115,90 euros.

Ordre de Publicació

Palma, 5 d'octubre del 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

X)
A la pregunta RGE núm. 12215/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, relativa a
formació del professorat. (BOPIB núm. 93 de 11 de setembre
del 2009).

3.17. INFORMACIÓ
Quin import i de quina partida pressupostària s'ha destinat
per a la formació del professorat específicament adreçat a
l'atenció de l'alumnat immigrant?

Ordre de Publicació
A)

Una de les accions del Programa d'acollida, integració i
reforç educatiu (PAIRE) és la formació adreçada al professorat
en matèria d'atenció a l'alumnat nouvingut.
Per tant, la formació de professionals en atenció i gestió de
la diversitat en l'àmbit educatiu i interculturalitat té com a
objectius:
• Impulsar la formació inicial dels equips de suport,
departaments d'orientació en atenció a la diversitat des del
punt de vista de l'escola i del suport escolar integrat,
• Potenciar la formació continuada mitjançant cursos,
seminaris, grups de treball, formació a centres relacionats
amb: plans d'acolliment, models d'atenció a la diversitat,
didàctica de segona llengua, eines per a la immersió
lingüística, adaptacions curriculars i ciutadania global.

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 12836/09.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13386/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la
retirada de la interpelAlació esmentada, relativa a política del
Govern en relació amb la justícia i les transferències de
competències en aquesta matèria, publicada al BOPIB núm. 98,
de 9 d'octubre d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Des del PAIRE el curs 2008/2009 es va dedicar un
pressupost de 49.500 euros.

Ordre de Publicació
B)

Palma, 1 d'octubre del 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 12730/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13793/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i atén la
petició que s'hi formula, en el sentit que la proposició no de llei
esmentada, relativa a construcció d'un nou institut al municipi
de Santa Eulàlia a Eivissa (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre
d'enguany), es tramiti davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte
de llei RGE núm. 13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes
Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13799/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'establert a l'article 93 del Reglament de la
cambra acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al
projecte esmentat, publicat al BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre
d'enguany, fins al proper dia 13 de novembre de 2009.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de
2009.
- Pàg. 3481 i 3502. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant ple, apartat G).
On diu: RGE núm. 13331/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel
Munar i Cardell, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13331/09, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Tadeo i Florit, ...
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