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

2. El pla inclourà la pràctica de les exhumacions que resultin
necessàries, a càrrec de l’Administració de l’Estat, en
colAlaboració amb totes les administracions públiques
implicades, i establirà els procediments i les condicions en què
els descendents de les víctimes puguin recuperar les restes per
al seu eventual trasllat.
3. Si s’escau, el Govern promourà les modificacions
normatives que requereixi l’aprovació del pla de localització,
recuperació i identificació de les víctimes."

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 13262/09, relativa a política competencial del
Govern pel que fa als abocadors incontrolats d'enderrocs, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

A)
"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.
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."
A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 11747/08, relativa a nou
impuls de l'educació per a la salut en els centres escolars, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar l’educació per a la salut als centres
educatius, procurant que aquests centres tenguin al seu abast els
oportuns mecanismes de suport al personal docent, i a recuperar
la comissió permanent de tècnics de les dues conselleries
implicades."
A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2009
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 3128/09, relativa a
modificació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de mesures
a favor dels qui patiren persecució i violència durant la guerra
civil i la dictadura, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a aprovar un pla de localització i identificació de les
persones desaparegudes violentament durant la Guerra Civil o
la repressió política posterior, tenint en compte els damnificats
de tots els bàndols existents.

1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 12553/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de
les Illes Balears en matèria d'universitat.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs i Ferrà.
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Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sra. Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Miquel
Munar i Cardell i Bartomeu Llinàs i Ferrà.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
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Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
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 28 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 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
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 28 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 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
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 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 99, de 16 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 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13331/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a alternatives de desestacionalització turística
per a Menorca. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)

J)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13329/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta pública d'ocupació de
salut. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
99, de 16 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.

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
99, de 16 d'octubre de 2009).

K)

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

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13334/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a crisi institucional. (BOPIB
núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta 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. (BOPIB
núm. 99, de 16 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.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2009, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 12410/09,
relativa a Protocol facultatiu al Pacte Internacional de drets
econòmics, socials i culturals, i quedà aprovada, per
unanimitat, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu suport
als mecanismes internacionals de protecció instaurats pel
Protocol facultatiu al Pacte Internacional de drets econòmics,
socials i culturals, que permeten la tramesa de comunicacions
individuals davant violacions d’aquests drets.
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2. El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern
espanyol que promogui en les seves relacions bilaterals la firma
i la ratificació del Protocol, i que Espanya sigui un dels primers
estats part d’aquest instrument.
3. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu
convenciment que la pobresa transcendeix la manca d’accés a
recursos econòmics i comprèn situacions de privació, exclusió,
inseguretat i manca de participació. Per aquest motiu reitera el
seu compromís d’incorporar la defensa i l’accés als drets
humans en les iniciatives de lluita contra la pobresa que impulsa
aquesta institució."
A la seu del Parlament, 27 d'octubre de 2009.
La secretària:
Cristina Rita i Larrucea.
La presidenta:
Marián Suárez i Ferreiro.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 11410/09 a 11412/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a centres sanitaris licitats des del
juliol de 2007, a licitació de centres sanitaris i a finançament del
nous Hospital d'Eivissa, respectivament. (BOPIB núm. 92, de
31 de juliol de 2009).
Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

2.2. TEXTOS DEBATUTS
2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 11414/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a obertura del consolat argentí a Mallorca.
(BOPIB núm. 92, de 31 de juliol de 2009).
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D)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2009, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 12094/09 a 12099/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a píndoles del dia després (I a
VI). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).
Les 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 28 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 Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 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

Ordre de Publicació
B)

A)

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 11417/09, de l'Hble. Sra.
Diputada Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions desenvolupades per la Fundació
Balears a l'Exterior. (BOPIB núm. 92, de 31 de juliol de 2009).

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de 2009, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 12432/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a justificació del desviament de
60 milions d'euros en la construcció i explotació del nou
Hospital de Son Dureta a Son Espases. (BOPIB núm. 95, de 25
de setembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals,
sobre la colAlaboració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb la Presidència de la Unió Europea el primer
semestres de 2010 (RGE núm. 9405/09).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 d'octubre de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència qui informà sobre el tema esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Debat i votació de la proposta d'informe final sobre "Els
drets dels menors davant les noves tecnologies. Estat de la
qüestió i propostes de futur".
A la Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 20 d'octubre de 2009, tengué lloc el
debat i la votació de l'informe esmentat, que s'aprovà per
unanimitat i que es transcriu a continuació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 d'octubre de 2009
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

ELS DRETS DELS MENORS DAVANT LES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ (TIC)
ANTECEDENTS
La iniciativa
La Comissió de Drets Humans del Parlament de les Illes
Balears és una de les dues comissions no permanents de la
cambra. De la mateixa manera que ha passat durant altres
legislatures, els diputats varen acordar la seva creació així com
el seu funcionament al llarg de tota aquesta legislatura, tot i
tenir formalment el caràcter de “no permanent”. La mateixa
existència de la comissió ja constitueix, per tant, una mostra de

la voluntat de fer un lloc, en el marc dels treballs que es porten
a terme a la principal institució representativa de les Illes
Balears, a les qüestions relacionades amb els drets humans.
Els representants dels diferents grups parlamentaris varen
ser conscients, una vegada creada la comissió, de la necessitat
de dotar-la de contingut. La Comissió de Drets Humans no és,
com ho puguin ser les altres comissions de caràcter més
“polític” (Ordenació del Territori, Assumptes Socials, Turisme,
Hisenda Pressuposts, Economia, etc.) una comissió en què es
dugui a terme ni una tasca de tramitació legislativa (no s’hi
veuen proposicions de llei ni projectes de llei, o, almenys, no ha
estat el cas fins ara) ni una tasca de control del Govern (no hi
compareixen membres del Govern, o tampoc no ha estat el cas
fins ara). Es tractava, per tant, de donar-li un relleu que
permetés eludir el que podia ser percebut com el principal risc
que l’afectava: ser vista com una comissió d’importància menor
o, dit d’una altra manera, merament testimonial.
La reflexió anterior va ser compartida pels diferents grups
parlamentaris amb colAlectius que treballen en la defensa dels
drets humans. S’ha de destacar, a aquest respecte, que dos
d’aquests grups han tingut un paper important en la gènesi
d’aquesta iniciativa. Es tracta d’Amnistia
Internacional-Mallorca i de la Comissió de Drets Humans del
ColAlegi d’Advocats de les Illes Balears, que es varen reunir
amb els portaveus dels diferents grups per tal de reflexionar
conjuntament sobre aquesta necessitat de dotar de contingut la
Comissió de Drets Humans.
La idea de fer l’informe respon al plantejament de centrar el
treball de la comissió, durant un temps, en l’estudi en
profunditat d’una qüestió concreta, ben fitada, que tingués
relació amb els drets humans, de manera que d’aquest estudi
se’n poguessin extreure propostes d’actuació. També hi va
haver coincidència respecte de la idea de centrar-se en algun
assumpte amb incidència sobre la situació dels drets humans
aquí, a les Illes Balears. Tot i la gravetat innegable de les
violacions dels drets fonamentals que es cometen a països
d’arreu del món, es tractava de combatre la idea que només a
països llunyans ens trobam amb realitats o situacions que
afecten els drets humans o que exigeixen un esforç de protecció
per part de les institucions i del conjunt de la societat.
Tant els representants dels grups parlamentaris com els de
les entitats esmentades vàrem coincidir a valorar l’interès
indubtable de fer un informe sobre els drets dels menors davant
les tecnologies de la informació i la comunicació: per tractar-se
d’un tema lligat als drets dels més desprotegits, per la
preocupació social i pel debat públic existent al voltant de molts
d’aspectes de la qüestió, per la seva actualitat i per la percepció,
després confirmada, que és un camp amb moltes llacunes que
cal corregir.
Aquesta iniciativa conjunta, promoguda pels grups
parlamentaris Mixt, Unió Mallorquina, Bloc per Mallorca i
PSM-Verds, Socialista i Popular, es va concretar el 4 de juliol
de 2008, i la Mesa del Parlament, en sessió de dia 16 de juliol
del 2008, acordà encarregar a la Comissió de Drets Humans la
realització de l’Informe “Els drets dels menors davant les noves
tecnologies i el mitjans de comunicació. Estat de la qüestió i
propostes de futur”.
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El pla de treball i el seu desenvolupament
Com a resposta a aquesta petició, la Comissió de Drets
Humans, dia 3 de febrer del 2009, aprovà un pla de treball
presentat conjuntament per tots els grups. El pla de treball tenia
un doble contingut: per una banda, recaptar documentació sobre
les lleis autonòmiques de menors relacionades amb l’objecte de
l’informe i una relació d’iniciatives parlamentàries de les Illes
Balears sobre els drets dels menors; i, per una altra, la presència
d’especialistes mitjançant les compareixences davant la
Comissió de Drets Humans. S’introduí, en el llistat de
compareixences, la substitució del compareixent Jaume Sureda
per Rubén Comas, que fou acceptada per unanimitat dia 7
d’abril del 2009.
Del 17 de febrer fins del 2 de juny de 2009 es
desenvoluparen 14 compareixences, una per setmana, gairebé
sense interrupció. A títol orientatiu i expositiu es dividiren en
tres grans blocs temàtics:
• Panoràmica general
• Drets dels menors i noves tecnologies
- Honor, intimitat i dret a la imatge
- Delictes informàtics i menors
- Drets dels menors i videojocs
• Drets dels menors i mitjans de comunicació
- Mitjans escrits
- Mitjans audiovisuals
•

Panoràmica general
En aquest àmbit, tot i que no s’ajusta a la nomenclatura
estricta del pla de treball, la panoràmica general es desenvolupà
en tres compareixences: la del Sr. Antoni Bennàssar Moyà,
director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor, dia 17 de
febrer; la del Sr. Llorenç Valverde Garcia, vicerector de
Tecnologia de la Universitat Oberta de Catalunya, dia 24 de
febrer; i la del Sr. Rubén Comas Forgas, professor del
Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
de la Universitat de les Illes Balears, dia 28 d’abril.
•

Drets dels menors i noves tecnologies
Per tractar la qüestió del dret a l’honor, la intimitat i el dret
a la imatge respecte dels drets dels menors i noves tecnologies
compareix, dia 3 de març, la Sra. Esther Mitjans Perelló,
directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD).
En nom de l’ACPD se’ns lliuren exemplars dels Manuals
pràctics de 9 a 11 anys, de 12 a 14 anys i de 15 a17 anys. Amb
posterioritat, el 10 de març, compareixen els professors de dret
civil de la Universitat de les Illes Balears Sra. Antònia Paniza
Fullana i Sr. Pedro Grimalt Servera. Per completar la visió
civilista, el 24 de març, intervé l’IlAlm. Sr. Carlos Gómez
Martínez, president de l’Audiència Provincial de les Illes
Balears.
Des de la vessant penalista, i pel que fa referència als
delictes informàtics i els menors, dia 17 de març del 2009,
exposaren el seu punt de vista els fiscals de la Fiscalia Superior
de les Illes Balears Sr. Nicolás Pérez Serrano de Ramón i Sr.
José Díaz Cappa.
Sota el lema drets dels menors i videojocs compareixen
personal tècnic per la tasca diària que desenvolupen, el dia 7
d’abril, la Sra. Maria Cabrisas Pons, cap del Servei Coordinador
de Drogodependències del Consell Insular de Menorca, i la Sra.
Immaculada Granell Cebolla, coordinadora del Servei Insular de
Família del Consell Insular de Menorca; el dia 21 d’abril, la Sra.
Eva M. Aguilera, responsable adjunta de l'Àrea de Mobilització
-i responsable del treball sobre menors- d’Amnistia
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Internacional Secció Espanyola, i la Sra. Margalida Capellà
Roig, en qualitat de membre d’Amnistia Internacional-Mallorca
i professora doctora de dret internacional públic i relacions
internacionals de la Universitat de les Illes Balears.
• Drets dels menors i mitjans de comunicació
El tractament que donen els mitjans de comunicació als temes
que afecten els menors s’exposa diferenciant l’àmbit en què
treballen aquests mitjans: l’escrit i l’ audiovisual.
Pel que fa referència als mitjans escrits, compareixen dia 5
de maig del 2009 la Sra. Laura Moyá, periodista del diari
Última Hora, i el Sr. Francisco Mestre García, periodista del
Diario de Mallorca, experiència que es completa a la sessió de
12 maig amb la presència i l’exposició del Sr. Joan Serra Tur,
director del Diario de Ibiza, i del Sr. Juan Pablo Blanco, director
de Baleares Sin Fronteras.
El tema dels mitjans audiovisuals es concreta en tres
sessions: dia 19 de maig ens visità el Sr. Valentí Gómez i
Oliver, president de l’Observatori Europeu de la Televisió
Infantil; dia 26 de maig, la Sra. Carme Roldán Pavón, subcap de
Societat Territori, Serveis Informatius de Televisió de
Catalunya, i la Sra. Mònica Gasol Tost, cap de l’Àrea de
Continguts del Consell de l’Audiovisual de Catalunya; i es
donen per acabades aquestes sessions dia 2 de juny amb la
presència de la Sra. Marisa Goñi Sanzberro, directora general de
la Ràdio i Televisió de Mallorca, i del Sr. Pere Cerón Provencio,
director de continguts de Radio Mallorca-Cadena Ser.
ELS DRETS DELS MENORS DAVANT LES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA
COMUNICACIÓ (TIC)
Aquest informe recull una extensa relació de propostes,
adreçades tant a institucions com a empreses i professionals, i
també a famílies i usuaris, que tenen l’objectiu de millorar la
preservació dels drets dels menors en àmbits com Internet (les
pàgines web, les xarxes socials, etc.), els videojocs i els mitjans
de comunicació, tant audiovisuals com escrits. Com s’ha
assenyalat, durant tot un període de sessions (de febrer a juny de
2009), la comissió es va reunir, cada setmana, per recollir les
aportacions que sobre la qüestió poguessin fer homes i dones de
procedència professional ben diversa; així, persones rellevants
del món acadèmic, institucional, jurídic, dels moviments socials
o dels mitjans de comunicació varen exposar la seva visió,
varen aportar les seves propostes i varen establir un diàleg amb
els representants dels diferents grups parlamentaris. L’informe
i les recomanacions que s’hi contenen són el resultat d’aquestes
aportacions i, naturalment, del treball posterior de
sistematització i síntesi elaborat pels membres de la comissió.
Així mateix, fou tramès als diferents ponents que han participat
en els treballs perquè hi poguessin fer les aportacions i
suggeriments que consideressin oportuns.
En primer lloc, cal destacar la participació de tots els grups
i l’esperit de consens que ha presidit aquesta tasca, des del
moment de la definició dels objectius i de l’establiment del pla
de treball fins al de l’elaboració de les conclusions. En segon
lloc, cal destacar, també des del primer moment, l’ambició del
plantejament i del treball al llarg de tot el procés: no es tractava
d’arribar a conclusions vagues sinó de relacionar detalladament
els diferents aspectes en què les coses poden i han de millorar
per fer més efectiva la protecció dels menors davant les noves
tecnologies. L’objectiu, en definitiva, era fer una feina útil:
poder presentar, davant la resta de les institucions i davant la
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societat, una guia d’actuacions davant una qüestió que preocupa
la nostra ciutadania.
Les tecnologies de la informació i la comunicació, un món
de possibilitats
És important destacar la valoració positiva que mereixen les
noves tecnologies de la informació i la comunicació, tant des del
punt de vista del que ofereixen al conjunt de la societat com des
de l’òptica de les possibilitats que suposen per als infants i
adolescents. Aquesta valoració positiva ha estat una constant, es
va manifestar ja a les intervencions dels primers ponents i també
ha estat assenyalada, a les diferents reunions de la comissió,
pels portaveus de tots els grups. És important assenyalar aquesta
consciència compartida que la comissió cometria un error
d’entrada si transmetés una visió alarmista segons la qual el
món d’Internet és, sobretot per als infants, un món ple de perills
del qual els hem de protegir i no sabem com. Al contrari: la
Xarxa és un formidable món d’oportunitats, tant pel que fa a
l’accés a la informació com pel que fa a la seva capacitat de
relacionar-se i a l’entreteniment. La Xarxa és, en qualsevol cas,
una realitat innegable amb la qual els nostres menors, per dir-ho
així, ja han nascut i van creixent. Forma part del seu univers, per
això, ja no poden entendre el fet d’accedir a la informació o de
relacionar-se amb els altres de la mateixa manera com ho
entenem els que hem tingut un accés més tardà a aquestes
tecnologies.
És important destacar aquesta valoració positiva, ja que la
relació de propostes, per la seva pròpia naturalesa, pren
inevitablement un caire reglamentista i limitador. La Xarxa
constitueix tot un món que ha tingut un creixement espectacular,
tant en ús com en aplicacions i possibilitats. Aquest creixement,
naturalment, implica riscs i situacions de vulnerabilitat per als
menors: és davant d’aquests que cal fer un esforç d’anàlisi de la
situació i de formulació de propostes. En qualsevol cas, s’ha
d’entendre que hi ha una recomanació bàsica i inicial: les
administracions han de promoure l’accés dels menors a les
noves tecnologies com a instrument de coneixement i formació,
i n’han d’impulsar el bon ús, alhora que han de prendre mesures
de protecció davant els possibles riscs de vulneració de drets.
Aquesta valoració positiva és extensible a la resta de camps
que varen ser objecte d’estudi. La televisió no ha de ser vista
com un objecte d’influència perniciosa sinó com un mitjà de
comunicació la utilització correcta del qual s’ha d’ensenyar als
infants. Fins i tot els videojocs, sovint percebuts únicament com
una font d’alienació i de transmissió de conductes d’agressivitat,
no poden ser considerats de manera monolítica: hi ha una bona
i una mala utilització dels videojocs, de la mateixa manera que
tenen efectes positius i efectes negatius sobre el procés
d’aprenentatge i maduració dels menors. Pel que fa a la
presència dels menors als mitjans de comunicació, les ponències
han posat de manifest l’existència de pràctiques lesives per als
drets dels menors, però també l’esforç de molts de mitjans per
ser escrupolosos i mantenir un comportament responsable en tot
allò que té a veure amb la presència dels menors als seus
continguts.

Una altra idea ha sovintejat les sessions: ni la televisió, ni
Internet, ni els videojocs ni els mitjans de comunicació són, per
dir-ho així, “perversos per naturalesa”. Són instruments
susceptibles d’un bon ús i d’un mal ús, que poden vehicular
continguts encomiables o detestables, que poden potenciar el
millor d’una personalitat o anulAlar-ho. Són, sobretot, el mirall
de la societat que som. La pederàstia no neix a Internet, és a la
societat; la violència no la creen la televisió o els videojocs, és
a la societat. Convé tenir-ho present a l’hora de valorar tots
aquests mitjans.
El paper de les famílies, el paper de l’educació
Si hi ha una idea que ha format part de la majoria de les
intervencions i que ha estat expressada també pels portaveus
dels diferents grups, és la de la importància cabdal de
l’educació, de manera molt especial, de les famílies, a l’hora de
determinar la mena d’utilització que els menors fan de les
tecnologies de la informació i la comunicació. És important
assenyalar aquí que, tal com es deia anteriorment, de la simple
relació de propostes es desprèn una idea més reglamentista que
la que cal extreure del conjunt de les intervencions i dels debats.
Una llista de recomanacions concretes tendeix, pel seu caràcter,
a incidir en allò que ha de ser objecte de restricció o limitació.
Hi ha el risc, però, que la relació no reflecteixi fidelment la
tònica general de les intervencions, que varen ser globalment
coincidents a destacar el paper de l’educació i de les famílies.
Podríem considerar la conclusió general següent: hi ha molt de
camí a recórrer en els camps de la legislació, la reglamentació,
el desenvolupament institucional o la dotació de recursos, però
allò que tindrà una incidència crucial en el bon o mal ús que els
menors facin d’aquestes tecnologies es troba a l’entorn educatiu
i, sobretot, a l’entorn familiar.
Això no vol dir, naturalment, que les administracions no
tinguin responsabilitats o possibilitats d’actuar al respecte: vol
dir que un dels objectius desitjables és crear condicions perquè
aquests entorns educatiu i familiar resultin positius de cara a
explotar les possibilitats de les tecnologies de la informació i la
comunicació i a reduir-ne els riscos potencials.
Ja fa anys que, quan en parlar dels efectes de la televisió
sobre els menors, es diu que els infants han de ser educats a
veure la televisió i que la influència d’aquest mitjà sobre el seu
desenvolupament té molt a veure amb la manera en què la
veuen: no és el mateix un infant tot sol durant hores davant la
pantalla que un que rep orientacions i que la veu amb la seva
família, amb qui pot compartir comentaris i valoracions. El
mateix es pot dir d’Internet. El problema, en aquest cas, és la
diferència de familiaritat amb el mitjà que sovint hi ha entre una
generació i l’altra. De la mateixa manera que s’ha parlat d’una
fractura digital entre països rics i països pobres, o entre sectors
socials, també es pot parlar d’una “fractura digital generacional”
que actua com a impediment perquè les tecnologies de la
informació i la comunicació puguin formar part de les vivències
compartides per les dues generacions. L’alfabetització digital
dels pares esdevé, així, un objectiu essencial per fer possible
que Internet, a l’igual que ho pot ser la televisió, esdevingui un
lloc de trobada entre generacions.
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La presència de les noves tecnologies al món educatiu es
valora com un element positiu: “més ordinadors a l’escola”
sembla un lema inqüestionable en els temps que vivim. Cal,
però, tenir present que les necessitats van més enllà de la mera
presència dels equipaments informàtics a les aules. És necessari
alhora introduir-hi elements de formació del professorat i de
renovació pedagògica, tenir en compte que del que es tracta és
de tenir un nou mitjà de vehicular continguts i educar els infants
en l’ús correcte d’aquests mitjans, sobretot pel que fa al seu
desenvolupament personal.

Finalment, respecte de la normativa, en alguns casos s’ha
assenyalat que el problema no és tant la manca de normativa
com aconseguir que aquesta normativa sigui coneguda i
aplicada. És el cas, per exemple, de les normes d’accés dels
menors als videojocs que puguin ser inadequats per a la seva
edat -tant als punts de venda com als llocs on es juga-, un àmbit
que, actualment, pateix d’una important manca de control.

Desenvolupament de legislació i normativa

Les recomanacions a les institucions contingudes en aquest
informe no poden ser únicament, ni tan sols principalment, de
desenvolupament de normativa. Les institucions es poden
implicar, i s’han d’implicar, en moltes actuacions que poden
redundar en una millor protecció dels drets dels menors. Ja s’ha
esmentat el camp de l’educació: l’administració educativa té
una responsabilitat pel que fa a la dotació de recursos i a la
formació de l’alumnat, del personal docent i dels pares i mares.
L’Administració ha de tenir una política educativa en sentit
ample, en el sentit de conscienciació ciutadana, que abasti
aspectes com el bon ús de les xarxes socials, de la televisió o
dels videojocs.

Si hi ha un debat que ha estat present al llarg de totes les
comissions és el debat entre la posició que podríem anomenar
“reglamentista” i la “no reglamentista”. Segons la primera, la
protecció dels menors en aquests camp és una qüestió de
normativa. Segons la segona, la normativa és molt poc efectiva
en un camp que creix i es transforma de manera continuada i en
què les restriccions i les limitacions són fàcils d’evitar. Aquesta
segona posició, a més, assenyala els possibles inconvenients de
les restriccions a les llibertats i posa l’èmfasi en un bon ús
aconseguit mitjançant l’educació. Tanmateix, difícilment podem
parlar de posicions netament “reglamentistes” o “no
reglamentistes”, i més aviat hauríem de parlar que del conjunt
de les sessions es desprèn un cert consens en el sentit que la
normativa no ho soluciona tot, ni tan sols és el component
decisiu per afrontar els possibles problemes, però hi ha un
dèficit normatiu que cal omplir.
La Llei espanyola 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la
societat de la informació –la denominada “llei d’Internet”-, i la
Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del
menor, al costat d’algunes directives europees, constitueixen les
peces bàsiques a partir de les quals cal enfrontar la qüestió dels
drets dels menors davant les tecnologies de la informació i la
comunicació. No obstant això, cal tenir en compte la necessitat
de desenvolupar-les, complementar-les i omplir les mancances
que s’hi puguin detectar per tal de fer efectiva aquesta protecció.
De la mateixa manera, directives europees com les que tracten
de la televisió (la directiva de “Televisió Sense Fronteres”) i de
videojocs necessiten ser adequadament transposades i
implementades.
Les propostes de possibles iniciatives de caire legislatiu
apunten en direccions diverses. D’especial rellevància -i
d’especial dificultat- és la qüestió de la regulació de la
responsabilitat penal dels proveïdors d’Internet pels possibles
continguts delictius que puguin contenir les seves pàgines web.
També s’ha vist la necessitat de reformar el Codi Penal per
reforçar la protecció de les dades personals dels menors, i de
reformar la Llei d’Enjudiciament Criminal per adaptar-la a les
normes processals recollides al Conveni de Budapest, per tal
que permetin un tractament adequat dels delictes informàtics o
d’aquells que fan servir les noves tecnologies.
També hi ha la possibilitat d’actuacions de reforçament de
la normativa a l’àmbit autonòmic. En aquest sentit, podem
assenyalar la recomanació de desenvolupar la Llei 17/2006, de
13 de novembre, integral d’atenció i dels drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears, per incorporar-hi aspectes
relacionats amb l’accés dels menors a aquests mitjans; o també
la necessitat que existeixi legislació autonòmica de protecció de
dades.

Més mitjans, més desenvolupament institucional, més
implicació institucional

La implicació de les administracions ha d’anar més enllà
dels departaments responsables d’educació. Cal una política de
formació que arribi a tots els agents implicats en la protecció del
menor a Internet: fiscals, jutges i magistrats, cossos de
seguretat, membres de l’administració, etc. Cal també una
actuació dels departaments responsables de Salut i Consum, als
quals pertoca una vigilància especial sobre aspectes com el
control de la publicitat abusiva o enganyosa que s’adreça als
infants o el control de la venda dels videojocs.
En molts de casos, una actuació més efectiva de les
administracions suposa la dotació de recursos i el
desenvolupament de les institucions necessàries. En aquest
capítol del desenvolupament institucional, s’han proposat, a
escala autonòmica, mesures com la creació d’una figura de
Defensor del Menor d’adscripció parlamentària (que substituiria
l’actual direcció general i que idealment hauria d’anar lligada al
Síndic de Greuges), la creació d’una Agència de Protecció de
Dades, d’un Consell Audiovisual i d’una unitat policial, en el si
de la futura policia autonòmica, especialitzada en delictes
informàtics. El dèficit institucional també existeix a l’àmbit
estatal: Espanya és una excepció a l’Europa Occidental, per la
no existència d’una autoritat audiovisual independent, una
entitat que podria exercir un control efectiu sobre els continguts
dels mitjans audiovisuals que afecten els menors.
Cal esmentar, finalment, un altre debat que, arran de temes
diferents, ha aparegut al llarg de les sessions: el debat sobre
l’autoregulació. En temes com els continguts dels videojocs
(amb el sistema PEGI adoptat pels fabricants per indicar
l’adequació de cada joc a les diferents franges d’edat) o els dels
mitjans de comunicació (en qüestions com el tractament
informatiu de les notícies protagonitzades per menors), s’ha fet
palès el doble vessant de l’autoregulació: d’una banda, juga un
paper afavorint comportaments responsables, però d’una altra
té les limitacions pròpies d’allò que no té caràcter coercitiu. La
conclusió al respecte podria ser la valoració positiva dels codis
d’autoregulació, davant els quals l’administració ha de tenir un
paper de foment i suport, i, al mateix temps, de complementació
amb les mesures coercitives necessàries.
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Una tasca ingent per davant
La televisió, els mitjans de comunicació, Internet, els
videojocs, les xarxes socials telemàtiques, tot això forma part
del món en què els nostres menors creixen. A diferència dels
que avui som adults, els nostres infants ja han nascut i crescut
envoltats d’aquest món, que no té per a ells el caràcter de “nou”
i que els resulta absolutament natural. És un món ple de
possibilitats i també de riscs potencials pel que fa als drets dels
menors. És un món, sobretot, que ha crescut de manera
vertiginosa i que ha desbordat la capacitat d’adaptació de molts
dels nostres sistemes socials: l’educatiu, però també el policial,
el comercial, el judicial i tants d’altres. La tasca que tenim per
davant és ingent: es tracta d’explotar les potencialitats de les
tecnologies de la informació i la comunicació per fer possible
una societat de ciutadans més formats i més lliures, la qual cosa
té un important component de mesures de protecció davant
possibles vulneracions de drets. És una tasca de tota la societat:
de les administracions, naturalment, però també dels usuaris, de
les famílies, dels professionals, de les empreses. Així ho intenta
reflectir aquest informe.
Propostes de futur
La Comissió de Drets Humans presenta, com a conclusió de
la informació recollida i de les compareixences esmentades, un
conjunt de 63 propostes dirigides a les institucions, les empreses
del sector, les famílies i els usuaris en general. Aquestes
propostes responen als següents 5 objectius principals:
1. Intensificar la protecció dels menors prevenint els riscs de
l’ús inadequat de les TIC i aprofitar les avantatges del seu
bon ús.
2. Intensificar la protecció de les dades personals en general,
i específicament les dels menors.
3. Lluitar contra l’analfabetisme digital i l’escletxa digital
intergeneracional per tal de fer d’Internet un punt d’encontre
entre generacions.
4. Millorar l’eficàcia i l’efectivitat de la lluita contra els
ciberdelictes.
5. Lluitar contra la xenofòbia i el racisme.
Les propostes apareixen resumides i presentades en 8 taules
per tal d’afavorir la seva comprensió.
La Comissió de Drets Humans conclou la feina encetada el
juliol de 2008 amb la presentació pública d’aquest informe i el
compromís de fer arribar als diferents àmbits les recomanacions
sorgides després d’aquests mesos d’estudi i debat.

Àmbit: Comissió de Drets Humans
Propostes

Objectiu

A qui va dirigit

1. Substituir el títol de l’Informe
“Drets dels menors davant les noves
tecnologies” per “Drets dels menors
davant les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC)”.

Aplicació apropiada de la
terminologia.

Parlament de les Illes
Balears.

Àmbit: Institucional
Propostes

Objectiu

2. Crear distintius de qualitat per a
aquelles empreses que compleixin tota
la normativa referent a temes de
publicitat, comerç electrònic i menors.

Intensificar la protecció dels
menors en relació amb e mal
ús de les TIC i de les seves
dades personals, en
particular.

Govern espanyol.

A qui va dirigit

3. Ampliar les competències de
l’Oficina del Dret del Menor amb
competències formatives i
sancionadores.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC.

Parlament i Govern
de les Illes Balears.

4. Sancionar l’incompliment de
mesures de seguretat per evitar que els
menors accedeixin a pàgines de
continguts d’adults en locals de
l’Administració Pública (biblioteques,
centres educatius, centres socials,...).

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC.

Ajuntaments,
Consells Insulars i
Govern de les Illes
Balears.

5. Incrementar les dotacions
pressupostàries per a cursos de
formació sobre els problemes derivats
del mal ús d’Internet destinats a
treballadors/es dels serveis socials i
sanitaris.

Intensificar la protecció dels
menors i ajudar el tractament
dels problemes derivats de
l’ús inadequat de les TIC per
la població en general, i pels
menors en particular.

Ajuntaments,
Consells Insulars i
Govern de les Illes
Balears.

6. Incrementar les actuacions de les
administracions publiques per
fomentar l’autoregulació mitjançant la
instauració de codis de conducta.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
Espanyol.

7. Instar l’autoritat administrativa
competent a fer efectiu allò recollit a
l’article 18.1 de Llei d’Internet referit
a l’impuls de codis de conducta.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC.

Govern Espanyol.

8. Impulsar la creació de línies de
denúncia “on line” especialitzades en
la protecció del menor.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
Espanyol.

9. Afavorir l’exercici d’accions civils
de protecció dels interessos dels
menors davant Internet donant
competències al jutge del lloc en el
qual el menor té el seu domicili en
relació amb altres jutges del territori
nacional o amb els dels altres països.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC i millorar
l’eficàcia i efectivitat de la
lluita contra els ciberdelictes.

Parlament i Govern
Espanyol.

10. Ampliar el cercle d’entitats amb
legitimació activa per interposar una
acció de cessació a les autoritats
autonòmiques o locals que tenen
atribuïda competència en matèria de
menors.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC i millorar
l’eficàcia i efectivitat de la
lluita contra els ciberdelictes.

Consells insulars i
Govern de les Illes
Balears.

11. Complir la normativa referida als
videojocs de la Unió Europea, Pla
Estratègic Nacional d’infància i
adolescència 2006-2009, i la Llei
17/2006, de protecció dels menors de
les Illes Balears.

Intensificar la protecció dels
menors en relació al mal ús
de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.

12. Potenciar l’adopció del sistema
PEGI per part de tots els fabricants de
software i valorar la seva implantació
obligatòria.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern espanyol.

13. Desenvolupar la Llei de protecció
dels menors de les Illes Balears
mitjançant l’elaboració del reglament
previst al seu article 42.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears.

14. SolAlicitar al Ministeri de Sanitat la
convocatòria i funcionament regular
del comitè de seguiment del sistema
d’autoregulació PGI per tal de facilitar
les feines de seguiment per part de les
associacions de consumidors i
famílies.

Intensificar la protecció dels
menors facilitant les feines de
seguiment per part de les
associacions de consumidors
i de pares i mares.

Govern espanyol.

15. Limitar l’accés físic als menors a
videojocs inadequats per a la seva edat.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.
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16. Establir mesures sancionadores per
minoristes i propietaris de cibercafès
que no controlin l’accés als videojocs
que estan en xarxa per part d’usuaris
menors d’edat.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.

17. Desenvolupar mecanismes efectius
de denúncia i de reclamació per tal que
es compleixi la prohibició relativa a la
venda, el lloguer i la difusió de
videojocs amb continguts que atemptin
contra els drets humans.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.

18. Donar a conèixer entre les
empreses distribuïdores i els punts de
venda l’existència de la prohibició de
videojocs amb continguts que atemptin
contra els drets humans així com les
sancions corresponents a
l’incompliment de la norma.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

19. Instar el Govern espanyol a
assegurar l’existència d’una normativa
homogènia i clara en relació amb els
videojocs que atemptin contra els drets
humans.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.

20. Educar els infants i professors en el
ús crític i sensat dels mitjans de
comunicació.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears.

21. Promoure unes pantalles sanes i
sostenibles, amb continguts ètics que
combinin l’educació, l’entreteniment i
la informació.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Consells insulars,
Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.

22. Crear el Consell Audiovisual de les
Illes Balears

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Parlament i Govern
de les Illes Balears.

23. Sensibilitzar, formar i informar els
menors en educació audiovisual.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

24. Promulgar una llei de comunicació
audiovisual a les Illes Balears.

Intensificar la protecció dels
menors en relació als mitjans
de comunicació.

Parlament i Govern
de les Illes Balears.

25. Promoure la protecció penal
específica de les dades personals en el
Codi Penal espanyol.

Intensificar la protecció de
les dades personals, en
general, i específicament les
dels menors.

Parlament de les Illes
Balears i Parlament
espanyol.

26. Crear una Agència autonòmica de
protecció
de
dades.

Intensificar la protecció de
les dades personals, en
general, i específicament les
d e l s
m e n o r s .

Parlament i Govern
de les Illes Balears.

27. Incloure al currículum dels
alumnes formació sobre protecció de
dades.

Intensificar la protecció de
dades dels menors
conscienciant-los de la seva
importància i dotant-los
d’eines per a la seva
protecció.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

28. Impulsar des de l’Administració el
coneixement del dret de la protecció de
dades i el dret a l’autodeterminació
informativa.

Intensificar la protecció de
les dades personals, en
general, i específicament les
dels menors.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

29. Establiment d’estàndards mínims
internacionals de protecció de dades.

Intensificar la protecció de
les dades personals, en
general, i específicament les
dels menors.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

30. Desenvolupar la legislació
autonòmica del dret a la protecció de
dades pel que fa a l’àmbit públic.

Intensificar la protecció de
les dades personals, en
general, i específicament les
dels menors.

Govern Espanyol i
Unió Europea.

31. Fomentar un ús responsable per
part de l’Administració de les dades
personals.

Intensificar la protecció de
les dades personals i,
específicament, les dels
menors.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

32. Realitzar estudis per illes sobre l’ús
i l’abús dels videojocs entre els
menors.

Conèixer la realitat de la
nostra comunitat autònoma.

Consells insulars i
Govern de les Illes
Balears.

33. Impulsar alternatives en el temps
de lleure que impliquin la “recuperació
del carrer”, en la línia dels projectes de
les “ciutats saludables”.

Oferir alternatives a l’abús de
les TIC.

Ajuntaments i
consells insulars de
les Illes Balears.

34. Fomentar l’alfabetització digital i
audiovisual.

Intensificar la protecció dels
menors en relació a les TIC i
lluitar contra l’escletxa
digital intergeneracional.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.
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35. Establir instruments de filtre i
control i límit del temps de connexió
als llocs públics on els menors poden
entrar-hi.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

36. Elaborar codis de conducta en
cooperació amb professionals i
autoritats tant a escala nacional com a
escala comunitària.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern espanyol,
Govern de les Illes
Balears i Unió
Europea.

37. Promoure la utilització de símbols
comuns en aquelles pàgines que
compleixin la normativa respecte de la
protecció de menors en les noves
tecnologies.

Intensificar la protecció dels
menors en general, i de les
seves dades personals en
particular.

Govern espanyol.

38. Promoure entre els menors el bon
ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Govern de les Illes
Balears.

39. Reforçar els aspectes positius
d’Internet com poden ser els fenòmens
de coneixement colAlaboratiu i de
difusió democràtica i horitzontal del
coneixement.

Aprofitar les avantatges del
bon ús de les TIC.

Govern de les Illes
Balears.

40. Perseguir i denunciar les webs
racistes i xenòfobes.

Lluitar contra la xenofòbia i
el racisme.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

41. Impulsar a les escoles
l’aprenentatge i l’ús compartit de les
tecnologies de la informació i la
comunicació entre professorat i
alumnat i entre alumnes de diferents
edats.

Lluitar contra l’analfabetisme
digital i l’escletxa digital
i nt ergeneraci onal fent
d’Internet un punt d’encontre
entre generacions.

Govern de les Illes
Balears.

42. Promoure la formació i la
informació dels pares i de les mares en
les tecnologies de la informació i la
comunicació.

Lluitar contra l’analfabetisme
digital i l’escletxa digital
intergeneracional.

Govern de les Illes
Balears.

43. Crear jurisdiccions universals “on
line”.

Millorar l’eficàcia i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Govern espanyol i
Unió Europea.

44. Formació específica, un reciclatge
continuat i una coordinació de tots els
agents implicats en la protecció del
menor a Internet: fiscals, jutges i
magistrats, cossos de seguretat de
l’Estat i també de les administracions
públiques.

M i l l o ra r l ’ e f i c à c i a i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

45. Reformar la Llei d’Enjudiciament
Criminal.

Millorar l’eficàcia i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes adaptant les
normes processals a les
recomanacions del Conveni
Europeu de Cibercrim de
Budapest.

Parlament i Govern
espanyol.

46. Regular legalment la possible
responsabilitat penal de les persones
jurídiques propietàries de les pàgines o
dels llocs d’Internet on s’han comès
delictes.

Millorar l’eficàcia i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Parlament i Govern
espanyol.

47.Crear un observatori autonòmic de
les societats de la informació coordinat
amb els grups policials especialitzats
en la matèria i la secció de menors de
la Fiscalia de Balears.

Millorar l’eficàcia i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Govern de les Illes
Balears i Govern
espanyol.

48. Crear una secció especialitzada
contra els ciberdelictes dins la futura
policia autonòmica.

M i l l o r ar l ’ e f i c à c i a i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Parlament i Govern
de les Illes Balears.

49. Instaurar de forma oficial i
potenciar la figura del policia tutor
concretant les seves funcions
especifiques i la seva capacitat de
relació amb els centres educatius.

M i l l or a r l ’ e f i c à c i a i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Govern espanyol i
Govern de les Illes
Balears.

50. Incrementar les dotacions
pressupostàries per augmentar els
recursos humans dels cossos i forces
de seguretat de l’Estat en general, i del
Grup de Menors de la Guàrdia Civil en
particular, així com de la Fiscalia i la
Judicatura dedicats als ciberdelictes.

Millorar l’eficàcia i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes

Govern espanyol.

51. Promoure la creació d’una unitat
internacional per fer efectiva la lluita
contra els ciberdelictes.

M i l l o r a r l ’ e f i c àc i a i
l’efectivitat de la lluita contra
els ciberdelictes.

Govern espanyol i
Unió Europea.
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Àmbit: Empreses i professionals

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Propostes

Objectiu

A qui va dirigit

52. Desenvolupar polítiques
de privacitat de les webs amb
caràcter restrictiu respecte de
les dades personals dels
menors.

Intensificar la protecció de les
dades personals en general, i
específicament les dels
menors.

Empreses nacionals i
internacionals operadores
d’Internet.

53. Potenciar l’adopció del
sistema PEGI per part de tots
els fabricants de software.

Intensificar la protecció dels
menors en relació amb el mal
ús de les TIC.

Empreses de software.

54. Complir els codis
d’autoregulació
i
deontològics dels mitjans
audiovisuals.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

Empreses i professionals dels
mitjans de comunicació.

55. Promoure la implantació
de sistemes d’autoregulació
als mitjans de comunicació.

Intensificar la protecció dels
menors en relació amb el mal
ús de les TIC.

Empreses de comunicació,
organitzacions professionals i
sindicals dels periodistes.

56. Elaborar codis de
conducta en cooperació amb
professionals i autoritats tant
a escala nacional com a escala
comunitària.

Prevenir els riscs de l’ús
inadequat de les TIC.

Empreses naci onals i
internacionals operadores
d’Internet.

Àmbit : Famílies i usuaris
Propostes

Objectiu

A qui va dirigit

57. Conscienciar els pares i
les mares de la conveniència
d’ubicar l’ordinador dels
menors a un lloc d’ús comú
de la llar.

Prevenir els riscs de l’ús
inadequat de les TIC.

Representants de pares i
mares d’alumnes del Consell
Escolar de l’Estat i del
Consell Escolar de les Illes
Balears.

58. Conscienciar els pares i
les mares de la conveniència
de l’ús d’instruments de filtre
i instruments de control i
límit del temps de connexió
als ordinadors personals dels
menors.

Prevenir els riscs de l’ús
inadequat de les TIC.

Representants de pares i
mares d’alumnes del Consell
Escolar de l’Estat i del
Consell Escolar de les Illes
Balears.

59. Estimular pares i mares
perquè aprenguin dels seus
fills i filles i valorin Internet
com una possibilitat d’invertir
els fluxos de coneixement.

Lluitar contra l’analfabetisme
digital i l’escletxa digital
intergeneracional.

Representants de pares i
mares d’alumnes del Consell
Escolar de l’Estat i del
Consell Escolar de les Illes
Balears.

60. Perseguir i denunciar les
webs racistes i xenòfobes.

Lluitar contra la xenofòbia i
el racisme.

Usuaris en general.

61. Conscienciar els pares i
les mares de la necessitat
d’ensenyar a usar de forma
crítica i sensata els mitjans de
comunicació als seus fills i
filles.

Prevenir els riscs de l’ús
inadequat de les TIC.

Representants de pares i
mares d’alumnes del Consell
Escolar de l’Estat i del
Consell Escolar de les Illes
Balears.

62. Sensibilitzar, formar i
informar els pares i les mares
en educació audiovisual.

Intensificar la protecció dels
menors i prevenir els riscs de
l’ús inadequat de les TIC.

63. Potenciar l’educació
familiar assertiva.

Afavorir la comunicació
intergeneracional.

Representants de pares i
mares d’alumnes del Consell
Escolar de l’Estat i del
Consell Escolar de les Illes
Balears.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 13900/09, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures adoptades pel Govern per fer front a la
difícil situació turística. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 149 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre mesures adoptades pel Govern per fer front a la difícil
situació turística.
Interessats a conèixer quines són les mesures adoptades pel
Govern per fer front a la difícil situació turística, el Grup
Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears
en relació amb la política duta a terme en aquest aspecte.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 13877/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 12553/09, relativa a
política del Govern en matèria d'universitat. (Mesa de 28
d'octubre de 2009).
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Representants de pares i
mares d’alumnes del Consell
Escolar de l’Estat i del
Consell Escolar de les Illes
Balears.

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. 12553/09,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en matèria
d'universitat, la moció següent.
1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer efectiu, de forma immediata, el deute pendent
amb la Universitat de les Illes Balears.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que aporti el finançament adequat per a la
construcció del centre de postgrau que permeti impartir estudis
en condicions adequades i s’elimini, d’aquesta manera, l’edifici
prefabricat.
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Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assumir els compromisos necessaris per tal que
la Universitat de les Illes Balears aconsegueixi el campus
d’excelAlència.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adequar la ubicació de l’I+D+I en l’administració
més adequada, tota vegada que la Conselleria d’Interior no és
l’òrgan més adient per gestionar-la.

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 escrita.
Quines gestions ha efectuat fins ara la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'aconseguir el retorn dels Bous de
Costitx a Mallorca?

Palma, a 23 d'octubre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Palma, a 22 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 13869/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a retorn dels bous de Costitx. (Mesa de 28
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.
Quines gestions ha fet la Conselleria de Salut per cobrir les
places d'oncòleg vacants o per baixa de l'Hospital Mateu Orfila?

RGE núm. 13908/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
places d'oncòleg de l'Hospital Mateu Orfila. (Mesa de 28
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13909/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment dels serveis de salut mental a nins i joves de
Menorca. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13910/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
increment dels serveis de salut mental a nins i joves de
Menorca. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13911/09, de l'Hble. Sra. Diputada Antònia
Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures en relació amb el centre de salut del Canal Salat a
Ciutadella. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13917/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de
la recepció a Washington. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13918/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
informatives en relació amb els interruptors de potència
elèctrica (ICP). (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13919/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a abonats
a Menorca sense interrupcions de potència elèctrica (ICP).
(Mesa de 28 d'octubre de 2009).

Palma, a 22 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines previsions té la Conselleria de Salut per incrementar
el Servei de Psiquiatria infantil a Menorca?
Palma, a 22 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines previsions té la Conselleria de Salut per incrementar
el Servei de Salut mental per a nins i joves a Menorca?

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

Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

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 escrita.
Quants abonats de l'illa de Menorca no compten encara amb
els interruptors de control de potència (ICP)?

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Salut per
disminuir la pressió assistencial de medicina de família i
pediatria al Centre de salut del Canal Salat de Ciutadella de
Menorca?

Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

Palma, a 22 d'octubre de 2009.
La diputada:
Antònia Gener i Bosch.

RGE núm. 13921/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a millores de les
subvencions per al finançament d'inversions en espais de
rellevància ambiental. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).

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 escrita.
Quin cost va tenir la recepció que el Govern de les Illes
Balears va oferir el dijous 15 d'octubre a Washington?
Explicau-ne i detallau-ne les partides i els conceptes de despesa.
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

RGE núm. 13943/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a situació de la salut mental a les Illes Balears. (Mesa de 28
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13944/09, de l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
iniciatives del Govern per reduir l'atur. (Mesa de 28 d'octubre
de 2009).
RGE núm. 13945/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
urbanisme a la carta. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13946/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes
destinades al pla de Sant Jordi per motiu de les pluges
caigudes recentment. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).

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

RGE núm. 13947/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a deficiències
als centres educatius d'Eivissa. (Mesa de 28 d'octubre de
2009).

Quines mesures informatives ha establert la Conselleria de
Comerç i Indústria per tal d'informar els ciutadans de les Illes
Balears, i més específicament els ciutadans residents a l'illa de
Menorca, per tal d'explicar-los la necessitat de comptar amb els
interruptors de control de potència elèctrica (ICP)?

RGE núm. 13948/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estratègia de tensió promoguda pels socis del pacte de govern.
(Mesa de 28 d'octubre de 2009).

Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

RGE núm. 13949/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a dades d'informació territorial a les
Illes Balears. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
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RGE núm. 13950/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcías
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
únic de la PAC. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13951/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Gascón
i Mir, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a situació
actual de la nova grip A (H1N1). (Mesa de 28 d'octubre de
2009).
RGE núm. 13952/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte d'implantació d'una oficina de consum a
l'aeroport. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
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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.
A més de les iniciatives de la Conselleria de Treball per
reduir l'atur, quines altres iniciatives desenvoluparà el Govern
de les Illes Balears mitjançant la resta de conselleries amb
aquest mateix objectiu?
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.

RGE núm. 13952/09, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació dels "plans d'igualtat". (Mesa de 28
d'octubre de 2009).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

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

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 la disposició
addicional novena del Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de
mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears
és urbanisme a la carta?
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

Quines millores implica la modificació de l'ordre de
subvencions per al finançament d'inversions als espais de
rellevància ambiental?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quines ajudes pensa destinar la Conselleria d'Agricultura als
afectats per les pluges caigudes en els darrers mesos en el pla de
Sant Jordi?
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

Com valora l'Hble. Sr. Conseller de Salut que els familiars
dels afectats per alguna malaltia mental hagin hagut de sortir a
manifestar-se per reclamar més atenció de l'administració?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

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.
És necessària una acció contundent de tot l'equip directiu
d0un centre educatiu perquè la Conselleria d'Educació reaccioni
i cobreixi les deficiències educatives dels centres educatius
d'Eivissa?
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Palma, a 28 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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

En funció de la vigilància epidemiològica que es du a terme
des de la Conselleria de Salut i Consum de la nova grip A
(H1N1), quina és la situació actual a la nostra comunitat?
Palma, a 27 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Gascón i Mir.

Creu el Molt Hble. Sr. President del Govern que és positiva
l'estratègia de tensió promoguda pels socis de govern?
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

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

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.

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

Ens pot explicar el conseller de Salut i Consum en què
consisteix el projecte d'implantació d'una oficina de consum a
l'aeroport de Palma?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 27 d'octubre de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

Quines han estat les accions desenvolupades per part de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori per millorar
la distribució i la divulgació de les dades d'informació territorial
a les Illes Balears?
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina valoració fa la consellera del pagament únic de la
PAC (política agrària comunitària), avançat la passada setmana?
Palma, a 27 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Garcias i Simón.

Ens pot detallar la consellera de Treball i Formació en quina
situació es troben les empreses de les Illes Balears pel que fa als
"plans d'igualtat"?
Palma, a 27 d'octubre de 2009.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 13912/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
construcció d'un circuït de velocitat a Mallorca, a contestar
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
28 d'octubre de 2009).

BOPIB núm. 102 - 30 d'octubre de 2009
RGE núm. 13913/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport al circuït de velocitat a Mallorca, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28
d'octubre de 2009).
RGE núm. 13914/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
suport d'IB3 a modalitat esportives diferents del futbol, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13915/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures de la Conselleria d'Esports i Joventut per a Eivissa, a
contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 28 d'octubre de 2009).
RGE núm. 13916/09, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions en matèria d'infraestructures esportives a
cadascuna de les Illes, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quina opinió li mereix al conseller d'Esports i Joventut el
projecte estrella presentat el setembre a membres del Govern
per la Federació Balear de Motociclisme sobre la construcció
d'un circuït de velocitat a Mallorca?
Palma, a 23 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Pensa el Govern de les Illes Balears donar suport econòmic
al projecte de la Federació Balear de Motociclisme relatiu a la
construcció d'un circuït de velocitat a Mallorca?
Palma, a 23 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Què pensa el conseller d'Esports i Joventut del Govern de les
Illes Balears sobre la cobertura i el suport econòmic que dóna
IB3 als clubs de futbol de les Illes i que no dóna a clubs d'altres
modalitats esportives que competeixen en les primeres lligues
nacionals?
Palma, a 23 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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 la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines mesures durà a terme la Conselleria d'Esports i
Joventut conjuntament amb el Consell d'Eivissa per convertir
l'illa d'Eivissa en un espai atractiu per a esportistes i entrenadors
de fora?
Palma, a 23 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.
Quines inversions concretes en infraestructures esportives
pensa fer la Conselleria d'Esports i Joventut a cadascuna de les
Illes d'aquí a finals de legislatura?
Palma, a 23 d'octubre de 2009.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds proposa els següents

Ordre de Publicació

Acords

RGE núm. 13868/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSm-Verds, relativa a casos de discriminació
lingüística, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 28 d'octubre de 2009).

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat a vetllar per fer efectius els
drets lingüístics de tots els habitants de les Illes Balears.

RGE núm. 13871/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSm-Verds, relativa a lluita contra la SIDA, amb
tramitació davant la Comissió no permanent de Salut. (Mesa
de 28 d'octubre de 2009).
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a ser diligent en la investigació i la sanció dels casos de
discriminació lingüística en què s’hagin implicat funcionaris de
l’Estat i membres de les forces i cossos de seguretat.
Palma, a 22 d'octubre de 2009.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix, a
l'article 4, que la llengua catalana és la pròpia de les Illes
Balears, que tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la i que
ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma. Per tal que
aquestes disposicions siguin efectives és necessari que les
administracions públiques mantinguin una actitud constant de
vigilància pels drets lingüístics. Molt especialment han de
vetllar pels drets lingüístics dels catalanoparlants que encara es
troben, amb massa freqüència, amb situacions de discriminació
lingüística. Aquestes situacions arriben, en alguns casos, a
l’extrem intolerable de la violència.
Els funcionaris públics han de ser els primers a facilitar el
dret a l’ús normal de la llengua catalana en qualsevol situació.
Les exigències de coneixement de català serveixen a aquest
objectiu de possibilitar el dret de tots els catalanoparlants a
expressar-se sempre en la seva llengua. Els funcionaris de totes
les administracions (local, insular, autonòmica, central) tenen
l’obligació de garantir els drets lingüístics. No actuar així, o
atemptar contra aquests drets, és un incompliment greu dels
deures dels servidors públics, que és singularment inacceptable
quan es tracta de membres dels cossos i forces de seguretat.
La garantia dels drets lingüístics també suposa que els casos
en què s’han produït discriminacions siguin adequadament
investigats i, si s’escau, sancionats. La vigilància sobre les
situacions de discriminació que es produeixin, amb aclariment
dels fets i de les mesures disciplinàries quan són necessàries, és
la millor manera d’evitar que els episodis de discriminació es
repeteixin.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió no permanent de Salut.
Des de la seva aparició els anys vuitanta, la incidència de la
SIDA ha augmentat de manera dramàtica, fins a esdevenir una
vertadera pandèmia, especialment a l’Àfrica subsahariana. La
mortalitat produïda per la SIDA i el ritme de la seva expansió
varen fer que la lluita contra aquesta malaltia fos declarada un
dels Objectius del MilAlenni (un programa global de lluita contra
la pobresa i a favor del desenvolupament humà) adoptats per
Nacions Unides.
La lluita contra la SIDA ha suposat un gran esforç per a la
comunitat internacional i és liderada pel programa UNAIDS (o
ONUSIDA), finançat per diferents agències de Nacions Unides
i pel Banc Mundial. L’actuació d’UNAIDS ha aconseguit
importants avanços, fins i tot un descens, des de l’any 2006, del
nombre global de morts a causa de la malaltia.
Amb tot, la magnitud de la pandèmia continua essent
alarmant. UNAIDS estima que l’any 2007 hi havia al món 33
milions de persones infestades amb el VIH, i que anualment hi
ha al món 2,7 milions de nous infectats i 2 milions de morts. La
situació és, amb molta diferència, molt més dramàtica a l’Àfrica
subsahariana: uns 22 milions de persones infectades (sobre els
33 milions globals) viuen en aquesta regió del món, i hi tenen
lloc 1,5 milions de morts anuals (sobre els 2 milions globals).
Les estratègies en la lluita contra la SIDA són múltiples,
però hi ha dos capítols que tots els actors que hi intervenen
consideren essencials: el de la prevenció (en què la utilització
del preservatiu masculí és l’element essencial i més efectiu) i
l’accés universal al tractament amb antiretrovirals. Tant una
cosa com l’altra mereixen el suport de tots els governs.
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Espanya és un dels països occidentals amb una major
incidència de la malaltia i les Illes Balears, amb una taxa de
50,5 casos per milió d’habitants, és la comunitat autònoma amb
el nombre més alt de persones infectades. Aquestes dades (del
2007) suposaven un descens respecte d’anys anteriors. Cal,
però, intensificar els esforços de prevenció i lluita contra la
malaltia.
Per tot això, el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds presenta la següent
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Palma, 9 d'octubre de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
B)
A la pregunta RGE núm. 12197/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a Son Dureta. (BOPIB núm. 93, de
11 de setembre de 2009).

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la tasca
feta per UNAIDS i, en general, als esforços de la comunitat
internacional en la lluita contra la SIDA, i insta el Govern
espanyol a donar-hi el suport necessari a tots els fòrums
internacionals.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna tot el seu suport a
totes les iniciatives adreçades a aconseguir l’accés universal i
gratuït al tractament de la SIDA amb antiretrovirals, de manera
molt especial als països del Sud.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna tot el seu suport,
com a estratègia de lluita contra la propagació de la SIDA, a les
polítiques de prevenció que hauran de tenir en la informació
sexual i en el foment de la utilització del preservatiu els seus
components fonamentals.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar el seu esforç de lluita contra la
propagació de la SIDA, amb especial èmfasi en la prevenció i
en l’atenció als colAlectius que, d’acord amb les dades
disponibles, resulten més vulnerables.
Palma, a 20 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES DEL GOVERN
A PREGUNTES

Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a l'hospital de Son
Dureta? Especifiqueu-ne el número total, la persona que
l'ocupa i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.
Llinatges i nom

Càrrec

Serra Devecchi, Juan Luis
Altimiras Ruiz, Joan Bautista
Pallares Ferreres, Lucio
Roca Sala, Carlota
Martínez Pillado, Modesto
Sospedra Lara, Enrique Miguel
Davalillo Peña, Izaskun
Alcantud Garcia, Maria Jose

Director gerent
Subdirector gerent
Director mèdic
Directora d'infermeria
Subdirector mèdic
Subdirector mèdic
Subditerectora de Gestió ISG
Subdirectora d'Infermeria

Ordre de Publicació
C)
A la pregunta RGE núm. 12198/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció a Son Llàtzer. (BOPIB núm. 93, de
11 de setembre de 2009).
Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura a l'hospital de Son
Llàtzer? Especifiqueu-ne el número total, la persona que
l'ocupa i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.

Nom i llinatges

Càrrec

Ordre de Publicació

Director gerent
Director d'Àrea Assistencial
Subdirector mèdic
Director gerent

A la pregunta RGE núm. 8418/08, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a catàleg de zones
humides. (BOPIB núm. 53, de 26 de setembre de 2008).

F. Javier Feliu Román
Andreu Días Rubio
María Cano Sánchez
María C. García Menéndez

Director de gestió
Director econòmic
Directora d'Infermeria
Directora mèdica

Quins treballs dur a terme el Govern de les Illes Balears en
relació amb el catàleg de zones humides protegides a les Illes
Balears?
La delimitació i la tramitació de les zones humides de les
Illes Balears forma part del contingut de la revisió del Pla
Hidrològic de les Illes Balears que s'està tramitant per part de la
Conselleria de Medi Ambient i que ha acabat el tràmit
d'informació pública que estableixen els articles 72, 73 i 74 del
RD 907/2007, de 6 de juliol.

12-11-2007
30-06-2008
01-12-2007
01-12-2008
01-04-2008
10-09-2008
21-04-2008
01-02-2008

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

Luis Alegre Latorre
José María López de Carlos
Vicente Juan Verger
Carlos Ricci Voltas

A)

Data d'alta

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

Dates d'alta
i de baixa
21-04-2009
01-09-2008
01-12-2007
17-08-2007
20-04-2009
09-09-2003
01-09-2001
13-06-2005
01-01-2006
16-11-2007
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Ordre de Publicació

D)
A la pregunta RGE núm. 12206/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Aina Maria Castillo i Ferrer, relativa a
contractes d'alta direcció als serveis centrals de l'Ib-salut.
(BOPIB núm. 93, de 11 de setembre de 2009).

La delimitació i la tramitació de les zones humides de les
Illes Balears forma part del contingut de la revisió del Pla
Hidrològic de les Illes Balears que s'està tramitant per part de la
Conselleria de Medi Ambient i que ha acabat el tràmit
d'informació pública que estableixen els articles 72, 73 i 74 del
RD 907/2007, de 6 de juliol.
Palma, 9 d'octubre de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Quins contractes d'alta direcció ha realitzat la Conselleria
de Salut durant la present legislatura als serveis centrals de
l'Ib-salut? Especifiqueu-ne el número total, la persona que
l'ocupa i d'ençà de quina data o dates l'ocupa.
Llinatges i nom

Càrrec

Pou Navarro, Maria Teresa
Carretero Alcántara, Luis
Alegre Latorre, Luis

Directora d'infermeria
Director de gestió
Director assistencial

Manzanero Organero, Luis
Gómez Roig, Àngel
Pou Bordoy, Joan
Pou Bordoy Joan

Subdirector de gestió i Sg
Subdirector assistencial
Director assistencial
Subd. coord. Atenció Primària

Clavero Gomila, Francisco J.
Planas Martorell, Francesc
Palomino Chacón, Manuel
Gómez Picard, Patricia
Salva Fiol, Antonia
Álvarez Rabanal, Maria V.
Moranta Mulet, Francisco J.
Ripoll Calleja, Pilar
Puig Valls, Bartomeu
Aguiló Pons, Antonio

Secretari general Ib-salut
Subd. gestió de personal
Subd. compres i serveis
Subdirectora d'infermeria
Subd. coord. Atenció Espec.
Subd. Atenció Sociosanitària
Subdirector Pressuposts
Cap d'Àrea Comunicació
Resp. Avaluació i Qualitat
Resp. Avaluació i Qualitat

Pablo Marín, Francisco J. de

Subd. Coord. Atenció Espec.

Castaño Riera, Eusebio J.

Cap de Gabinet Tècnic DG

Alegre Latorre, Luis M.

Director de Planificació i
Coordinació Assistencial

Dates d'alta i
de baixa
01-12-2008
01-07-2008
01-07-2008
20-04-2009
16-02-2009
19-05-2009
01-06-2009
19-07-2007
31-05-2009
16-07-2007
01-09-2007
28-08-2007
22-10-2007
01-02-2008
28-08-2007
28-08-2007
24-07-2007
01-01-2009
26-09-2007
30-09-2008
28-08-2007
31-01-2008
28-08-2007
31-01-2008
28-08-2007
30-06-2008

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

Ordre de Publicació
E)
A la pregunta RGE núm. 12289/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a superfície
d'espais protegits. (BOPIB núm. 94, de 18 de setembre de
2009).
Quina és la superfície d'espais protegits de la xarxa balear
d'espais naturals a la data de dia 1 de juliol de 2009?
La superfície d'espais protegits de la xarxa balear d'espais
naturals és de 98.856,66 ha.
Palma, 9 d'octubre de 2009.
El conseller de Medi Ambient:
Miquel Àngel Grimalt i Vert.

Ordre de Publicació
F)
A la pregunta RGE núm. 12294/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, relativa a catàleg de
zones humides. (BOPIB núm. 94, de 18 de setembre de 2009).
Com es troba en aquests moments el catàleg de zones
humides protegides?

Ordre de Publicació
G)
A la pregunta RGE núm. 12797/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
oficines per a la qualitat dels serveis. (BOPIB núm. 98, de 9
d'octubre de 2009).
Quantes oficines per a la qualitat dels serveis s'han
inaugurat? Quantes funcionen i on estan ubicades?
Entre els objectius del Segon Pla Estratègic de Qualitat
2007/2014 no s'inclou la creació de cap tipus d'oficines de
qualitat dels serveis. Per millora la qualitat dels serveis s'han
desenvolupat més de 30 processos d'avaluació d'organitzacions,
s'han elaborat 9 cartes marc de serveis que afecta més de 175
centres de treball i s'han promogut 6 cercles de comparació,
entre altres iniciatives.
Palma, 19 d'octubre de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
H)
A les preguntes RGE núm. 12212/09, 12213/09 i 12216/09
a 12223/09 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez, relatives a programes d'inserció laboral,
interlocutors familiars, Fòrum de la Immigració (I a IV),
persones ateses en el Centre d'Informació i Orientació per a
les Persones Immigrades, MENA acollits a les Illes Balears
procedents de Canàries (I a III). (BOPIB núm. 93 de 11 de
setembre del 2009).
Quants programes d'inserció laboral s'han dut a terme
d'ençà que començà l'actual legislatura per al colAlectiu
immigrant?
Consideram que la resposta a aquesta pregunta l'ha de donar
la Conselleria de Treball i Formació.
Quants interlocutors familiars s'han contractat en l'actual
legislatura?
No s'ha contractat cap interlocutor familiar atès que aquesta
figura professional no està recollida en el Catàleg de llocs de
treball de la comunitat autònoma. Tampoc no s'ha subvencionat
la seva contractació a administracions locals, ni a entitats sense
ànim de guany, atès que no es recull aquest perfil professional
a cap conveni laboral.
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La figura de l'interlocutor familiar s'utilitza en el context de
l'aprenentatge del llenguatge d'infants o reaprenentatge del
llenguatge per a aquelles persones que han perdut la parla per
referir-se als agents que interactuen amb el nin o el pacient i que
són més pròxims a ell. Per tant, no es tracta d'una figura
professional, sinó més bé d'una figura relacional, amb parentiu
o sense. Això impedeix que es puguin contractar els
interlocutors familiars en aquesta legislatura, a les passades
legislatures i ja ho veurem si a futures legislatures ja s'ha
constituït aquest perfil professional.
Hem de suposar que el que té interès a conèixer és quants de
mediadors culturals s'han contractat en aquesta legislatura o bé
quants de mediadors familiars s'han contractat.
Des de la Direcció General de Menors i Família es tenen
contractades dues persones a jornada completa amb la formació
necessària per actuar com a mediadors familiars. A més,
subvenciona distints projectes en els quals hi participen
mediadors familiars qualificats i que es desenvolupen a l'illa
d'Eivissa i a la part forana de Mallorca.
Si la pregunta es refereix a mediadors culturals, des de la
Direcció General d'Immigració es subvenciona a les
corporacions locals, als consells insulars i a les entitats sense
ànim de guany la contractació d'un total de 48 mediadors que
realitzen funcions pròpies d'aquesta figura professional, són 25
professionals més el 2007.

Quantes i quines entitats han estat rebutjades per accedir
al Fòrum de la Immigració?

Quin ha estat el número d'entitats que han demanat el seu
ingrés en el Fòrum de la Immigració?

El Govern de les Illes Balears ha subscrit un conveni amb la
comunitat autònoma de les Illes Canàries pel qual es compromet
a acollir un total de vint menors a la comunitat autònoma de les
Illes Balears dels quals nou ja han arribat a les nostres illes.
La previsió és que durant els mesos de setembre i octubre
s'arribi als vint menors.

Dotze entitats socials.
Quina és la denominació de les entitats que han solAlicitat
el seu ingrés en el Fòrum de la Immigració?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creu Roja Espanyola a les Illes Balears
Metges del Món
Consell de la Joventut de les Illes Balears
Càritas Diocesana de Mallorca
Obra Cultural Balear
Coordinadora ONG+D de les Illes Balears
Fundació Radio Ecca
Paraula
Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
Càritas Diocesana d'Eivissa
FEPAE
Fundació per a la Formació i la Recerca

•
•
•
•
•
•

Quants d'usuaris han estat atesos d'ençà que començà
aquesta legislatura en el Centre d'Informació i Orientació per
a les Persones Immigrades, en el carrer Eusebi Estada, centre
creat a l'anterior legislatura?
Palma: 24.767
Comarca de Palma: 3.481
Total: 28.248
Quants MENA procedents de Canàries s'han acollit a la
comunitat autònoma de les Illes Balears d'ençà que començà
l'actual legislatura? Quant té previst el Govern de les Illes
Balears que els MENA procedents de les Canàries siguin
acollits a la nostra comunitat autònoma?

Quants MENA procedents de Canàries seran acollits a
centres de menors dels consells insulars de la nostra comunitat
autònoma i quants a familiars particulars?
Amb famílies d'acollida, a data de 2 d'octubre, hi ha tretze
menors. La previsió és de vuit més a final de novembre. El
Govern de les Illes Balears no té cap centre de menors tutelats.
Això és competència dels consells insulars. Segons la
informació que té la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració a data de 20 de setembre hi ha cinc menors no
acompanyats a diversos centres residencials.
Palma, 5 d'octubre del 2009.
La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració:
Josefina Santiago i Rodríguez.

Quantes i quines entitats han accedit al Fòrum de la
Immigració?
Sis entitats socials, d'acord amb l'article 7.2 apartat b) del
Decret 1/2009, de 16 de gener, pel qual es regula el Fòrum de
la Immigració de les Illes Balears:
• Obra Cultural Balear
• Metges del Món
• Coordinadora ONG+D de les Illes Balears
• Càritas Diocesana de Mallorca
• Creu Roja Espanyola de les Illes Balears
• Consumidors i Usuaris de les Illes Balears

Sis entitats socials:
Consell de la Joventut de les Illes Balears
Fundació Radio Ecca
Paraula
Càritas Diocesana d'Eivissa
FEPAE
Fundació per a la Formació i la Recerca

Ordre de Publicació
I)
A les preguntes RGE núm. 12649/09 a 12652/09,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i Torres,
relatives a estalvi al Govern de les Illes Balears anunciat pel
president i a aplicació d'estalvis i retalls portats a terme pel
Govern. (BOPIB núm. 96, de 2 d'octubre de 2009).
Al debat de l'autonomia dels passats dies 22 a 24 de
setembre, el president va esmentar que el Govern havia dut a
terme retalls i estalvis per un valor de 13.700.000 euros i que
aquests s'havien aplicat a polítiques socials: a quines partides
concretes s'han dut a terme?, a quines partides concretes s'han
afegit aquests retalls o estalvis?; quins criteris s'han seguit per
aplicar aquesta ampliació i quins per aplicar els retalls?
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Es van donar les ordres oportunes a la Direcció General de
Pressuposts i Finançament per tal de retallar 13.700.000 euros
d'aquelles partides en les quals hi hagués disponibilitat de crèdit
i que en cap cas no poguessin afectar la prestació de serveis
públics considerats essencials. Per això, s'ha seguit aquest criteri
per retallar les partides.
Les partides retallades són aquelles que es van establir com
a prioritàries pel Govern de les Illes Balears el destí de les quals
és atendre les necessitats socials urgents i per aplicar mesures
per a la reactivació de l'economia (renda mínima d'inserció,
ajuts a la dependència, Pla de reactivació de l'ocupació i Pla
Renove dels automòbils).

Així mateix, i conformement amb l'establert als articles 95
i 96 del Reglament esmentat i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, tramitar la compareixença per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, 20 d'octubre de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 12378/09.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 13848/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
13878/09, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, i accepta la
retirada de la proposició no de llei esmentada amb tramitació
davant la Comissió d'Ordenació Territorial, relativa a política
del Govern en matèria de transport ferroviari, publicada al
BOPIB núm. 95, de 25 de setembre d'enguany.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre la reducció del pressupost
de la Conselleria d'Agricultura.
Així mateix, i conformement amb l'establert als articles 95
i 96 del Reglament esmentat i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, tramitar la compareixença per aquest
procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 13849/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
28 d'octubre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
175 del Reglament de la Cambra, admet a tràmit l'escrit
esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de l'Hble. Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre la reducció del pressupost
de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Modificació de la relació de llocs de feina (RLF) del
Parlament de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament, en sessió de dia 28 d’octubre de
2009, un cop acomplertes les previsions de l’article 60.3 de
l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears i
conformement amb l’establert per l’article 55.10 del mateix
l’Estatut de Personal, acorda la modificació de la relació de
llocs de feina del Parlament de les Illes Balears en els termes
següents:
Modificació de la relació de llocs de feina (RLF) del
Parlament de les Illes Balears
La relació de llocs de feina (RLF) és l’instrument tècnic pel
qual les administracions públiques ordenen els seus recursos
humans per a la prestació dels serveis públics encomanats
respectivament amb eficàcia, establint els requisits per a
l’ocupació de cada lloc de treball.
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A l’article 58.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears es disposa que la relació de llocs de feina i les funcions
per a cadascun d’aquests es farà per la Mesa del Parlament.
A l’article 30.1.2a del Reglament del Parlament de les Illes
Balears es disposa que, entre d’altres, és funció de la Mesa
adoptar totes quantes decisions i mesures requereixin
l’organització del treball i el règim i el govern interiors de la
Cambra.
La Mesa en sessió de dia 29 de juny de 2004, aprovà de
publicar al BOPIB núm. 48, de dia 16 de juliol de 2004, la
relació de llocs de feina del Parlament de les Illes Balears
actualment vigent.
Al BOIB núm. 150, de dia 23 d’octubre de 2008, es publicà
el Decret 114/2008, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament que regula l’exigència del coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció
pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin en l’àmbit
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Per tant, tenint en compte que regular els coneixements de
català exigits per accedir als llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears o per ocupar-los, així com establir els requisits
exigits per ocupar les places que figuren a la RLF, i,
concretament, dels exigits per ocupar la plaça de director de
seguretat, és una de les potestats d’organització com a
administració pública, d’acord amb l’establert per l’article 60.2
de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears, i, en
conseqüència i atès el que es disposa a l’article 55.10 del mateix
EPIB, s’acorda la modificació de la relació de llocs de feina
(RPT) actualment vigent del Parlament de les Illes Balears en
el sentit següent:
Primer: exigir com a requisit per ocupar la plaça de director
de seguretat del Parlament de les Illes Balears estar en possessió
del títol de director de seguretat o de cap de seguretat, habilitats
pel Ministeri d’Interior.
Segon: en relació amb l’exigència de coneixements de
llengua catalana en els procediments selectius d’accés a la
funció pública i per ocupar llocs de treball que es convoquin a
l’àmbit de l’administració del Parlament de les Illes Balears, hi
és d’aplicació el que es disposa al Decret 114/2008, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula
l’exigència del coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d’accés a la funció pública i per ocupar
llocs de treball que es convoquin en l’àmbit de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i, en
conseqüència, els requisits per accedir als llocs de feina que
figuren a la vigent relació de llocs de feina (RPT) publicada al
BOPIB núm. 48 del 16 de juliol de 2004, o ocupar-los, es
modifiquen en el sentit d’adaptar-los al contingut de l’esmentat
decret en relació amb l’acreditació dels nivells de català exigits
en aquell.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

B)
Bases de la convocatòria per al proveïment del lloc de
treball de director de Seguretat del Parlament de les Illes
Balears, mitjançant concurs de mèrits.
Resolució de Presidència
La presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l’aprovat per la Mesa en sessió de dia 28
d’octubre de 2009 i a l’empara del que s’estableix als articles 55
(apartats 1, 2) i 13.8 de l’Estatut del Personal del Parlament de
les Illes Balears, dicta la següent:
Resolució:
Aprovar la convocatòria per cobrir, mitjançant concurs de
mèrits, la plaça de director de Seguretat del Parlament de les
Illes Balears, amb subjecció a les bases següents.
Bases de la convocatòria per al proveïment del lloc de
treball de director de Seguretat del Parlament de les Illes
Balears, mitjançant concurs de mèrits
Primera
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquesta convocatòria és el proveïment pel
personal funcionari de la plaça vacant de director de seguretat
a l’Administració del Parlament de les Illes Balears, vacant i
dotada pressupostàriament, amb les següents característiques:
Adscripció a grups funcionarials

- C1 (antic grup C) cos
d’administratius
- C2 (antic grup D) cos d’uixers
1.289,66 i mensuals

Complement específic
Requisits

- Carnet B de conduir
- Nivell C de català
- Títols habilitats pel Ministeri de
l’Interior que es detallen a la base
segona de la convocatòria

Complement de destinació

19

Segona
Forma de proveïment i requisits
2.1. El proveïment es realitzarà pel procediment de concurs de
mèrits.
2.2. Per poder optar al lloc de treball s’haurà de complir els
requisits de pertànyer al cos d’administratius del Parlament de
les Illes Balears (grup C1/C) o bé al cos d’uixers del Parlament
de les Illes Balears (grup C2/D), tenir la condició de funcionari
de carrera i el requisit de disposar del carnet B de conduir i
d’estar en possessió del certificat “C” de coneixements mitjans
de català, expedit per l’Escola Balear d’Administració Pública,
o bé els expedits o homologats per la Direcció General de
Política Lingüística.
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2.3. A més a més, serà requisit estar en possessió d’un dels títols
següents:
• Director de Seguretat, habilitat pel Ministeri d’Interior de
l’Estat.
• Cap de Seguretat, habilitat pel Ministeri d’Interior de
l’Estat.
2.4. Podran participar-hi tots el funcionaris de carrera dels
cossos anteriors del Parlament de les Illes Balears que es trobin
en qualsevol situació administrativa, excepte la de suspensió
ferma, i amb una antiguitat d’almenys dos anys a les places de
les quals són titulars.
2.5. En relació amb els funcionaris que es trobin en situació
administrativa distinta a la de servei actiu, i que vulguin
participar en aquest concurs, s’estarà al que es disposa en
aquestes bases i, en el seu defecte, al Reglament de proveïment
de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al
servei de l’Administració de la CAIB (decret 33/1994, del 28 de
març) i a la Resolució de la Conselleria d’Interior de 30 de març
de 2009, per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el
barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de
valoració del procediment per a la provisió de llocs de feina del
personal funcionari de l’administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, publicada al BOIB núm. 48 del dia 2 d’abril
de 2009.
Tercera
Concurs de mèrits
3.1. El barem de mèrits d’aplicació al concurs convocat és el
que figura a l’annex I d’aquestes bases.
3.2. Per poder obtenir la plaça solAlicitada serà necessari obtenir
una puntuació mínima d’1 punt.
3.3. Per dirimir la igualtat en la puntuació total del mèrits dels
aspirants, s’acudirà, en primer lloc, a la puntuació atorgada
conjuntament als mèrits de necessària consideració i, en cas de
persistir aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari amb major
antiguitat al Parlament de les Illes Balears, i si encara persistia
aquesta, s’atorgarà la plaça al funcionari de major antiguitat a
altres administracions públiques.
Quarta
Instàncies, terminis i documentació
4.1. Les instàncies, d’acord amb el model que figura a l’annex
II, s’hauran de presentar en el registre de l’Oficialia Major de la
Cambra.
4.2. El termini per a presentar les instàncies serà de 15 dies
hàbils comptadors des del següent al dia en què es publiqui la
present convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears.
Havent finalitzat el període termini per presentar les
instàncies, l’Oficialia Major mitjançant resolució farà pública
al tauler d’anuncis de la Cambra, la llista provisional amb les
persones admeses i excloses al concurs de mèrits, amb expressió
de la causa d’exclusió. Les persones excloses disposaran d’un
termini de tres dies comptadors des de l’endemà de la data en
què es faci pública la resolució anterior per esmenar les
deficiències detectades; finalitzat aquest termini, l’Oficialia
Major resoldrà definitivament amb relació a les alAlegacions
presentades pels aspirants exclosos i aprovarà mitjançant

resolució la llista definitiva de persones admeses i excloses, que
es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament de les Illes
Balears.
4.3. La documentació que s’ha de presentar és la següent:
4.3.1. Instància per la qual se solAlicita ésser admès al
concurs de mèrits, en què consti que els funcionaris
reuneixen les condicions requerides per poder participar-hi
establertes als apartats 2 i 3 de la bases segona.
4.3.2. Els requisits s’acrediten amb la informació que consta
a l’ expedient personal dels aspirants, així mateix
s’incorporarà a l’expedient del concurs, els mèrits que
constin a l’expedient personal de cada aspirant referits al
darrer dia de presentació de solAlicituds; per tant, i als
efectes de tenir la informació necessària, el personal que
vulgui participar en la convocatòria podrà comprovar les
dades que figuren al seu expedient personal i solAlicitar un
extracte d’aquest, a fi de conèixer els requisits i mèrits que
hi figuren i, si pertoca, aportar la documentació que
considerin adient, en relació amb aquells que no hi figurin,
tant si són requisits com si són mèrits.
Les persones interessades aportaran en el termini per
presentar solAlicituds, i juntament amb la solAlicitud, els
documents que acreditin els requisits o els mèrits que alAleguin
per valorar en aquest concurs i que no figurin en el seu
expedient personal.
4.4. La data de referència per al compliment dels requisits
exigits i la possessió dels mèrits alAlegats serà la del dia que
finalitzi el termini de presentació de solAlicituds.
4.5. Si per justificar els corresponents mèrits es presenten
fotocòpies dels documents originals, aquestes hauran d’estar
degudament acarades. En cas de dubtes al respecte, es podrà
exigir per la Comissió Tècnica de Valoració la presentació dels
respectius certificats i documents originals, per tal de
confrontar-los.
Cinquena
Comissió Tècnica de Valoració
5.1. Composició:
5.1.1. President: La presidenta del Parlament o membre de
la Mesa en qui delegui, i un altre membre de la Mesa com a
suplent.
5.1.2. Vocal: El lletrat oficial major o lletrat en qui delegui,
i un altre lletrat com a suplent.
5.1.3. Vocal: un altre membre de la Mesa, i un altre membre
de la Mesa com a suplent.
5.1.4. Vocal: Un vocal i un suplent proposats per la Junta de
Personal.
5.1.5. Secretari: el cap de Recursos Humans; suplent, el cap
de la secció de Tresoreria.
5.2. Per a la constitució vàlida de la Comissió Tècnica de
Valoració, a l’efecte de la realització de les sessions, les
deliberacions i la presa d’acords, es requerirà que hi siguin
presents la majoria dels membres d’aquesta, en qualsevol cas
amb la presència necessària del president i del secretari.
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5.3. Les funcions de la Comissió Tècnica de Valoració seran:
valorar els mèrits dels concursants, resoldre els dubtes
plantejats, aprovar les puntuacions finals dels aspirants i fer-ne
les propostes de nomenament corresponents. Així mateix
s’estendrà acta de totes les actuacions i reunions amb indicació
expressa de les incidències que hi puguin sorgir.
5.4. La Comissió Tècnica de Valoració estarà facultada per
resoldre qualsevol dubte o incidència que es produeixi durant la
celebració del concurs de mèrits, especialment en relació amb
la valoració dels mèrits.
Sisena
Resolució de la convocatòria
6.1. El termini màxim per a la resolució del concurs serà d’un
mes comptador des del dia en què finalitzi el termini de
presentació d’instàncies.
6.2. Finalitzada la puntuació del mèrits per part de la Comissió
Tècnica de Valoració, s’exposarà al tauler d’anuncis la proposta
provisional d’adjudicació de la plaça, quan manquin 5 dies com
a mínim perquè s’acompleixi el termini màxim de resolució de
la convocatòria.
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Illes Balears, publicada al BOIB núm. 48, de dia 2 d’abril de
2009.
8.2. Contra la convocatòria, les seves bases i els actes
administratius que se’n derivin, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la Cambra, en el
termini d’un mes comptador a partir de l’endemà del de la
publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears d’aquesta resolució, d’acord amb el que disposen els
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i a la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999,
que modifica la Llei 30/1992, de 26 de novembre; o recurs
contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb el que disposen els
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà al de la publicació
d’aquesta resolució al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
Annex I
Barem de mèrits
Mèrits de consideració necessària

6.3. A la vista de l’adjudicació provisional esmentada, els
interessats podran formular reclamacions en el termini de dos
dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la data
d’exposició pública de la proposta provisional. Un cop
examinades aquestes, la Comissió publicarà al tauler d’anuncis
la proposta definitiva d’adjudicació de la plaça.
6.4. Finalment, la Comissió Tècnica de Valoració elevarà la
proposta d’adjudicació de la plaça objecte del concurs de mèrits
a la Mesa i la Presidència de la Cambra.
Setena
Nomenament i presa de possessió
7.1. La presidenta, mitjançant la corresponent resolució, i
després de l’aprovació per la Mesa, procedirà al nomenament de
la persona elegida, que es publicarà en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.
7.2. El termini de presa de possessió serà d’un mes, comptador
des del dia de la notificació del nomenament, i prèviament el
produirà el cessament en el lloc de treball que ocupava el
funcionari amb anterioritat.
Vuitena
Altres disposicions
8.1. En tot allò no previst en aquestes bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, hom s’ajustarà al
que es disposa en el Decret 33/1994, del 28 de març de la
Conselleria de la Funció Pública de la CAIB, pel qual s’aprova
el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció
professional dels funcionaris al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i a la Resolució de la
Conselleria d’Interior de 30 de març de 2009, per la qual
s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la
designació de les comissions tècniques de valoració del
procediment per a la provisió de llocs de feina del personal
funcionari de l’administració de la comunitat autònoma de les

A) Grau Personal:
1. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior
en dos o més nivells o més al lloc al qual es concursa: 5,00
punts.
2. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, superior
en un nivell al del lloc al qual es concursa: 4,50 punts.
3. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, igual al
del lloc al qual es concursa: 4,00 punts.
4. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en un nivell al del lloc al qual es concursa: 3,50 punts.
5. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en dos nivells al del lloc al qual es concursa: 3,00 punts.
6. Per posseir un grau personal, consolidat i reconegut, inferior
en tres o més nivells al del lloc al qual es concursa: 2,50 punts.
B) Valoració del treball realitzat amb anterioritat a
qualsevol administració pública i al Parlament de les Illes
Balears, en relació amb els nivells dels llocs ocupats, com a
funcionari de carrera:
1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació superior al
del lloc al qual es concursa: 0,016 punts per mes, fins a un
màxim de 2,00 punts.
2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació igual al del
lloc al qual es concursa: 0,012 punts per mes, fins a un màxim
de 1,50 punts.
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3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació inferior, fins
a un màxim de quatre nivells al del lloc al qual es concursa:
0,008 punts per mes, fins a un màxim de 1,00 punt.
4. Per haver ocupat com a funcionari de carrera un lloc de
treball amb un nivell de complement de destinació inferior en
més de quatre nivells al del lloc al qual es concursa: 0,004 punts
per mes, fins a un màxim de 0,50 punts.
La valoració màxima d’aquest apartat serà de 3 punts, i se’n
valoraran només els mesos sencers.
C) Antiguitat: es valora el temps de serveis prestats i
reconeguts en qualsevol administració pública i en el Parlament
de les Illes Balears, com a funcionari de carrera, com a
funcionari interí, funcionari en pràctiques o com a personal
laboral (fix o temporal); en qualsevol cas, els temps de serveis
hauran d’estar inclosos en un o més dels supòsits establerts a la
Llei 70/1978, de 26 de desembre.
La valoració serà de 0,045 punts per cada mes de serveis
prestats.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 12,00 punts.
D) Coneixements de català:
Es valoraran els coneixements de català certificats, lliurats
o homologats per la Direcció General de Política Lingüística, o
per l’EBAP relacionats amb els tipus de coneixements següents:
• Coneixements superiors (certificat D): 2,50 punts.
• Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E):
0,50 punts.
En el cas que es presentin dubtes en relació amb la
puntuació o l’equivalència que s’ha d’atorgar a determinats
certificats o títols o sobre la validesa d’aquests, se solAlicitarà el
corresponent informe a la Direcció General de Política
Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern
de les Illes Balears.
E) Formació. Cursos de formació i perfeccionament superats
en escoles d’Administració Pública i altres entitats del sector
públic:
Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear de
l’Administració Pública o per l’Escola Balear d’Administració
Pública (IBAP/EBAP), o per altres escoles d’administració
pública de les comunitats autònomes i per l’Institut Nacional de
l’Administració Pública (INAP), i també els cursos realitzats en
el marc dels acords de formació contínua en les administracions
públiques i per les organitzacions sindicals, quan siguin signants
o promotors d’aquests acords.
Cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores de durada o, si
n’és el cas, de la part proporcional que pertoqui.

2. 0’050 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada,
quan al certificat se n’assenyali l'assistència, o no es faci
menció expressa al caràcter d’aprofitament o
d’assistència.
3. 0,10 punts per crèdit, quan el certificat n'indiqui la
impartició.
L’assistència a cursos amb continguts semblants només es
valorarà una vegada.
Es valoraran els cursos, seminaris, congressos i jornades
d’estudis, la matèria dels quals estigui directament relacionada
amb les tasques pròpies i específiques següents:
• Seguretat privada i pública.
• Seguretat dels edificis públics i privats i vigilància
d’aquests.
• Mesures contra incendis.
• Plans d’emergència.
• Primers auxilis i socorrisme.
• Seguretat ciutadana.
• Criminologia.
• Dret penal.
• Legislació aplicable en matèria de protecció de dades en tot
allò que afecti la seguretat, amb especial referència a la Llei
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
• Funcions del personal de seguretat a les institucions
públiques i a l’empresa privada.
• Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, Decret
2364/1994 de 9 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de seguretat privada.
• Funcionament d’aparells i protocols d’actuació en matèria
de seguretat de les persones e immobles (“scanners,
detectors de metalls, i d’altres).
• Prevenció de riscs laborals.

•
•
•
•

També es valoraran les matèries formatives següents:
Els cursos de l’àrea d’informàtica referits a aplicacions
d'ofimàtica a nivell d'usuari.
Els cursos corresponents a l’àrea juridicoadministrativa
Els cursos corresponents a l’àrea economicofinancera
Els cursos de l’àrea de qualitat (comunicació, i habilitats
personals, funció organitzativa i processos administratius)

Finalment es podran valorar l’assistència i/o l'aprofitament
als cursos, seminaris, jornades i congressos, la matèria dels
quals no figuri als epígrafs anteriors però que a judici de la
comissió tècnica de valoració puguin tenir relació directa amb
les funcions pròpies de la plaça convocada.
La impartició de cursos es valorarà a raó de 0,10 punts per
crèdit, d’acord amb les criteris assenyalats anteriorment. En
aquest cas caldrà presentar el certificat corresponent, en el qual
haurà de figurar si el curs fou impartit pel funcionari en la seva
totalitat o en part. En aquest darrer cas caldrà detallar el nombre
d’hores impartides per, conseqüentment, fer-ne una valoració
proporcional.

La puntuació dels cursos serà la següent:

Els cursos d’informàtica es puntuaran de la forma següent:

1. 0, 075 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada,
quan al certificat se n’assenyali l'aprofitament.

Curs de nivell elemental
Curs de nivell mitjà
Curs de nivell superior

0,075 punts
0,150 punts
0,300 punts
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Els cursos d’informàtica que no indiquin el nivell a què
corresponen s’han de valorar en funció del nombre d’hores que
acreditin:
Cursos de durada entre 10 i 19 hores
Cursos de durada entre 20 i 29 hores
Cursos de durada de 30 hores o més

0,075 punts
0,150 punts
0,300 punts

Només es valorarà el certificat del nivell superior o el
certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els
referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica a nivell d’usuari.
Els certificats de cursos de prevenció de riscs laborals que
acreditin un nombre d’hores superior a 30 es valoraran com a
màxim amb la puntuació corresponent a 30 hores.
La puntuació màxima per aquest apartat serà de 3 punts.
En aplicació de la Resolució del dia 31 de gener del 2000, de
la Secretaria de l’Estat per a l’Administració Pública, els cursos
de formació realitzats i superats amb aprofitament en el marc
del Segon Acord de formació contínua en les Administracions
Públiques o d’altres que s’hagin signat amb posterioritat,
qualsevol que n’hagi estat el promotor i sempre que hagin estat
registrats en l’Escola Balear d’Administració Pública abans del
dia en què finalitzi el termini de presentació de solAlicituds,
s’entenen, a l’efecte de la valoració dins d’aquesta convocatòria,
com a superats en escoles d’administració pública.

•
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Si existeixen dubtes en relació ala validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que
s’hi ha d’atorgar, es podrà sol.licitar informe a l’EBAP.

G) Altres accions formatives:
En aquest apartat es valoraran els seminaris, les jornades
d’estudi, els congressos i els cursos o similars promoguts o
impartits per universitats, colAlegis oficials, administracions
públiques, i per altres centres o organismes oficials com són:
• Organismes públics que es regeixen pel dret privat
(empreses públiques), quan la formació figuri entre les seves
finalitats.
• Organismes públics que es regeixen pel dret públic
(organismes autònoms).
• Els consorcis i les fundacions del sector públic que tenguin
entre les seves finalitats, la formació.
• A més a més, es podran valorar els consorcis i les
fundacions públiques que no tengui entre les seves finalitats
públiques la formació, però que les accions formatives que
imparteixin tenguin relació directa amb les funcions pròpies
de director de Seguretat, es podran valorar.
Els criteris de valoració d’aquest aparat seran els mateixos
que els establerts a l’apartat E d'aquestes bases.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2,50 punts.
H) Estudis acadèmics oficials:

Altres mèrits
F) Coneixements d’altres llengües:
Es valoraran els certificats acreditatius de qualsevol llengua
oficial de l’Estat o estrangera expedits o homologats per les
escoles oficials d’idiomes o les escoles d’administració pública
amb les puntuacions següents:
Nivell o equivalències
Nivell 1B de l’EBAP o 1r curs de l’Escola oficial
d’idiomes
Nivell 2B de l’EBAP o 2n curs de l’Escola oficial
d’idiomes
Nivell 3B de l’EBAP o 3r curs de l’Escola oficial
d’idiomes
Nivell 4B de l’EBAP o 4t curs de l’Escola oficial
d’idiomes
5è curs de l’Escola oficial d’idiomes

•
•
•

•

Puntuació

Només es valoraran els títols acadèmics directament
relacionats amb les funcions del lloc de feina convocat. La
valoració d’un títol implica que no es valori el de nivell inferior
o el primer cicle necessari per obtenir-lo, i a més no es valorarà
la titulació quan aquesta sigui un requisit específic dels exigits
per ocupar la plaça de director de Seguretat del Parlament de les
Illes Balears.

•

0,25
0,50

•

0,75
1
1,25

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
Els certificats dels nivells 1B i 2B de cada idioma es
valoraran fins a un màxim d’1 punt.
Els certificats dels nivells superiors al 1B i 2B es valoraran
fins a un màxim de 2 punts.
Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivells
superior dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment.
Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb
els criteris indicats.

•

•

•
•

Es puntuarà de la forma següent:
Per cada titulació acadèmica de llicenciat universitari,
arquitectura o enginyeria, grau, segon cicle universitari o
equivalent: 4 punts.
Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalents: 3
punts.
Per cada titulació de tècnic/a superior de formació
professional o equivalent: 2 punts. La superació d'un mòdul
d’estudis de tècnic/a superior de formació professional no
finalitzats, relacionat directament amb les funcions del lloc
de feina, es valorarà a raó de 0,1 punts, fins a un màxim de
0,5 punts.
Per cada titulació tècnica de grau mitjà de formació
professional o de formació professional de primer grau: 0,5
punts.
Per cada títol de tècnic/a de formació professional, de
batxillerat: 1 punt.
Per cada títol de doctor: 3 punts. La superació dels cursos i
dels seminaris fonamentals dels programes de doctorat es
valorarà a raó de 0,08 punts per crèdit, fins a un màxim d'1,5
crèdits.
Aquest apartat es valorarà fins a un màxim de 6 punts.
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Es valora a partir de la primera titulació de grau, segon cicle
universitari, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o equivalent,
així com de la primera titulació de diplomatura, enginyeria,
arquitectura tècnica o equivalent.
Es valora a partir de la segona titulació de tècnic/a superior
de formació professional o equivalent, o de la primera titulació
si s’ha acreditat el títol de batxillerat per ingressar en el cos.
També es valora com a titulació addicional la de tècnic/a
mitjà de formació professional o equivalent.
I) Publicacions:
Es valoraran les publicacions sobre treballs o estudis en
mitjans especialitzats sobre temes o matèries directament
relacionats amb les funcions pròpies de director de seguretat,
tot seguint els criteris següents:
• Per articles en revistes i publicacions periòdiques: 0,002
punts per coautoria i 0,05 punts per autoria individual.
• Per autoria de reculls normatius comentats o de llibres: 0,2
punts si n’és el coautor o la coautora; o 0,5 punts si n’és
l’autor o l’autora individual.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà d'1,25 punts.

Annex II
Model d’instància
El/la Sr./Sra.:______________________________________
funcionari/ària del cos/escala:_________________________
amb DNI núm.: ____________ i NRP núm.: ____________,
que actualment ocupa la plaça de:______________________
que prengué possessió d’aquesta dia:____________________
i que es troba en situació administrativa de:________________
EXPÓS que reunesc les condiciones requerides a les bases
de la convocatòria publicada al Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears núm.___, i per tant,
SOLALICIT: ser admès/esa a la convocatòria per poder
participar al concurs de mèrits convocat per cobrir la plaça de
director de Seguretat del Parlament de les Illes Balears.
Adjunt, finalment, les certificacions acreditatives, els títols
i els documents pertinents relatius als mèrits alAlegats i els
requisits exigits, que no consten al meu expedient personal.
A la seu del Parlament, a ___ d__________ de ______.
Signatura.
Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 28 d'octubre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 100, de 23 d'octubre
de 2009.
- Pàg. 3513 i 3519. Resolucions derivades de proposicions no de
llei, apartats A) i B).
On diu: RGE núm. 10118/09, ...
RGE núm. 10119/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 10118/08, ...
RGE núm. 10119/08, ...
- Pàg. 3515 i 3525. Mocions. Apartat A).
On diu: ..., relativa a política del Govern de les Illes Balears en
relació amb la política local i turística.
Hi ha de dir: ..., relativa a política del Govern de les Illes
Balears en relació amb la policia local i turística.
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