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A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 13384/09, relativa a política del Govern de les Illes
Balears en relació amb la policia local i turística, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern
de les Illes Balears davant l’anunci fet per la consellera
d’Interior i Justícia de prorrogar el conveni vigent que dóna
suport a la policia local i turística entre el Govern i els diferents
ajuntaments de la nostra comunitat, devent aquesta pròrroga
possibilitar la seva adequació a les necessitats municipals de
l’any 2010.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a comparèixer davant la Cambra quan tengui
decidit el programa alternatiu a l’actual sistema de suport a les
policies locals i turística per tal d’assolir, sobre la seva proposta,
el major consens possible de tots els grups parlamentaris.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 4747/09, relativa a règim
especial insular, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Govern de l’Estat que, tot just sigui aprovat el
nou model de finançament de les comunitats autònomes, iniciïn
les negociacions adients per fer efectiva el més prest possible
l’aprovació d’un nou règim especial per a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears crearà una ponència
d’estudi al si de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts a fi de
realitzar aportacions i suggeriments sobre el contingut de
l’esmentat règim especial."
A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears per tal que el curs d’accés als cossos de la policia
local i turística es dugui a terme aplicant, dins el possible,
criteris de descentralització a totes les illes.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que el Registre de policies, instrument
imprescindible per determinar les convocatòries d’accés i
promoció dins aquesta carrera professional, continuï l’actual
manteniment permanent, amb l’objectiu que pugui subministrar
la informació precisa d’acord amb la missió per a la qual va ser
creat.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar, amb els distints ajuntaments de les
Illes Balears que tinguin places vacants o ocupades per interins
i, en ambdós casos, dotades adequadament, la convocatòria
d’aquestes en l’oferta pública d’ocupació com a mesura
essencial per mantenir l’estabilitat laboral i l’accés a la funció
pública.
6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, amb l’objecte de possibilitar una millor carrera
professional als membres de la policia local i turística, a establir
convenis amb la Universitat de les Illes Balears per tal de
convertir els actuals estudis de diplomatura de Seguretat Pública
en estudis de grau, amb tot el que aquest canvi representa per als
professionals de la policia local de les nostres illes."
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Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 9647/09, relativa a mesures
provisionals sobre finançament local, amb l'esmenta RGE núm.
13898/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"1. Instar el Govern de l'Estat que, mentre no s'acordi un nou
model de finançament local, s'adoptin mesures provisionals com
la creació d'un fons específic que permeti retornar l'import de
l'IVA pagat per les inversions fetes pels ajuntaments.
2. Instar el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
a posar en marxa instruments financers que permetin als
ajuntaments obtenir liquiditat en base als deutes i compromisos
adquirits per aquestes institucions supramunicipals quan es
trobin vençuts i pendents de pagament."
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A la seu del Parlament, 3 de novembre de 2009.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13828/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a urbanisme a la carta. (BOPIB
100, de 23 d'octubre 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 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm. 7109/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a materialització del
Pacte local.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, Pilar Costa i
Serra.
Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble. Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Ernest Ribalaiga i
Briones, del Grup Parlamentari Socialista.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13830/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a valoració dels pressuposts generals
per al 2010. (BOPIB 100, de 23 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sr. José María
Rodríguez i Barberá i l'Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13826/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a camp de golf de Son Baco.
(BOPIB 100, de 23 d'octubre de 2009).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13831/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Conferència europea de
responsabilitat social de les empreses. (BOPIB 100, de 23
d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Treball i Formació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre 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 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13832/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modernització dels Serveis
Ferroviaris de Mallorca. (BOPIB 100, de 23 d'octubre de 2009).
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La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Mobilitat i Ordenació del
Territori.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
I)

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13835/09, de
l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repercussió de l'increment de
l'IVA turístic a Menorca. (BOPIB 100, de 23 d'octubre de
2009).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13829/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallada de les previsions de
finançament de les Illes Balears per als anys 2009 i 2010.
(BOPIB 100, de 23 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13825/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de connectivitat aèria a Eivissa. (BOPIB
100, de 23 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 13833/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2009, decaigué la pregunta esmentada,
presentada per la diputada Hble. Sra. Aina Crespí i Prunés, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Turislab (BOPIB núm.
100, de 23 d'octubre de 2009), a causa de l'absència d'aquesta
diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 27
d'octubre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 13827/09, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a destitució del conseller de Mobilitat. (BOPIB
100, de 23 d'octubre de 2009).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

Ordre de Publicació
B)

Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant el Ple RGE núm. 13834/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2009, fou retirada la pregunta esmentada,
presentada pel diputat Hble. Sr. Josep Carretero i Niembro, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte Factoria
d'Informació Corporativa (FIC), publicada al BOPIB núm. 100,
de 23 d'octubre de 2009.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
C)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Retirada del punt 4 de la Moció RGE núm. 13384/09.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
27 d'octubre de 2009, fou retirat el punt 4 de la moció
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern de les Illes Balears en relació amb la
policia local i turística, publicada al BOPIB núm. 100, de 23
d'octubre de 2009.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.3. TEXTOS REBUTJATS
2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 28 d'octubre de
2009, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 7084/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la creació de la Fundació
del Museu Marítim. (BOPIB núm. 80, de 24 d'abril de 2009).
La votació obtengué el resultat següent:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 29 d'octubre de 2009, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 8520/08, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris de participació de les comunitats autònomes
en els pressuposts estatals de promoció turística i en els plans de
dinamització de producte turístic. (BOPIB núm. 54, de 3
d'octubre de 2008).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Turisme RGE núm. 12822/09 a
12824/09 i 12827/09 a 12832/09.
A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 29 d'octubre de 2009, quedaren
ajornades a causa de l'absència del conseller de Turisme, les
preguntes següents, publicades al BOPIB núm. 98, de 9
d'octubre d'enguany:
• RGE núm. 12822/09 a 12824/09, presentades pel diputat
Hble. Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a increment de l'IVA (I a III).
• RGE núm. 12827/09 a 12830/09, presentades per la diputada
Hble. Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nova plataforma
tecnològica (I a IV).
• RGE núm. 12831/09, presentada per la diputada Hble. Sra.
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a centre d'innovació tecnològica del turisme de
Microsoft.
• RGE núm. 12832/09, presentada per la diputada Hble. Sra.
Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a foment del consum de productes autòctons per part
del sector turístic.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 14003/09, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 7109/09, relativa a
materialització del pacte local. (Mesa de 4 de novembre de
2009).
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Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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. 7109/09,
relativa a materialització del pacte local, la moció següent.
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a constituir abans d’acabar el present període de
sessions la Comissió per al Pacte Local integrada per
representants del Govern, dels consells insulars i dels municipis
de les Illes Balears podent, aquesta comissió, desenvolupar la
seva tasca en les tres institucions o en dues quan així es
consideri més adient.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la comissió esmentada al punt 1 anterior
dels recursos humans i econòmics adients perquè la manca
d’aquests no sigui impediment per desenvolupar amb rapidesa
i eficàcia la seva funció.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar la tercera descentralització des de les
seves competències a municipis així com afavorir els acords per
tal que els consells insulars puguin també, si ho consideren
adient, delegar competències als municipis de les que els han
estat transferides pel Govern.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure un pla de finançament
d’infraestructures i de servei públic amb l’objecte d’estimular
i equilibrar territorialment les infraestructures i els serveis locals
en tot el territori balear, d’acord amb el que preveu l’article
206.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de
règim local de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fixar un calendari a desenvolupar abans del
novembre del 2010 per fer efectiu el pacte local i que contempli:
• La dotació de competències i recursos que el nou Estatut
d’Autonomia reconeix als ens locals.
• Les competències objecte de transferència del Govern als
municipis.
• Les competències objecte de transferència o delegació dels
consells insulars als municipis i el procediment per a la seva
materialització.
Tot això per tal d’enfortir l’autonomia municipal, la
suficiència financera, l’eficàcia i la descentralització, així com
la cooperació i la coordinació dels serveis amb la finalitat de
millorar l’excelAlència dels serveis públics destinats al ciutadà.
Palma, a 30 d'octubre de 2009.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

RGE núm. 14040/09, de l'Hble. Sra. Diputada María Luisa
Morillas i Navarro, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació de la Llei d'IVE. (Mesa de 4 de novembre de
2009).
RGE núm. 14041/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Garcías
i Simón, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a préstecs
de circulant. (Mesa de 4 de novembre de 2009).
RGE núm. 14042/09, de l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa sobre detecció de situacions de violència de gènere.
(Mesa de 4 de novembre de 2009).
RGE núm. 14043/09, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
d'aprenentatge d'anglès. (Mesa de 4 de novembre de 2009).
RGE núm. 14044/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a torrents
netejats a Eivissa en virtut del Pla d'actuacions acordat entre
el Govern central i l'autonòmic. (Mesa de 4 de novembre de
2009).
RGE núm. 14045/09, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Munar
i Cardell, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
abandonament escolar a les Illes Balears. (Mesa de 4 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14046/09, de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia
Sugrañes i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre de salut d'Es Banyer a Alaior (Menorca). (Mesa de 4
de novembre de 2009).
RGE núm. 14047/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Juan i
Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a supressió
de les oficines liquidadores de l'impost de transmissions i
successions. (Mesa de 4 de novembre de 2009).
RGE núm. 14048/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor
i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern en relació amb els camps de golf. (Mesa de 4 de
novembre de 2009).
RGE núm. 14049/09, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol
i Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creixement del PIB a les Illes Balears per crear llocs de feina.
(Mesa de 4 de novembre de 2009).
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La Presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Palma, a 4 de novembre de 2009.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

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

Creu el conseller de Salut i Consum que la modificació de
la Llei d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) és
necessària?
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La diputada:
María Luisa Morillas i Navarro.

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.
Quants torrents s'han netejats a l'illa d'Eivissa en execució
del pla d'actuacions pactat entre el Govern central i el Govern
de les Illes Balears?
Palma, a 4 de novembre de 2009.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

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

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

Quina valoració fa la consellera d'Agricultura i Pesca dels
préstecs de circulant al sector agrari i pesquer de les Illes
Balears avalats per ISBA SGR?
Palma, a 4 de novembre de 2009.
El diputat:
Antoni Garcias i Simón.

D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quina opinió li mereix al conseller d'Educació del Govern
de les Illes Balears que les Illes Balears liderin el rànquing
d'abandonaments educatius per comunitats autònomes?
Palma, a 3 de novembre de 2009.
El diputat:
Miquel Munar i Cardell.

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 Ple.

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

Pot informar el conseller de Salut del programa sobre
detecció de situacions de violència de gènere per part del
personal sanitari que ha posat recentment en funcionament la
conselleria?
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.

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.
Creu el conseller de Salut que el centre de salut d'Es Banyer
d'Alaior serà una realitat l'any 2010?
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La diputada:
Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Quantes persones a les Illes Balears s'han beneficiat del Pla
d'aprenentatge d'anglès, entre 18-30 anys, durant el curs escolar
2008-2009?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Per quina raó pensa suprimir el Govern de les Illes Balears
les oficines liquidadores de l'impost de transmissions i
successions existents a cadascuna de les Illes Balears?
Palma, a 4 de novembre de 2009.
El diputat:
Josep Juan i Cardona.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Pensa el Molt Hble. Sr. President del Govern canviar la seva
política en relació amb els camps de golf, atesa la resposta
efectuada pel conseller de Turisme en seu parlamentària dia 27
d'octubre de 2009?
Palma, a 3 de novembre de 2009.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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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 Ple.
El passat 8 d’octubre set activistes sahrauís, residents als
territoris ocupats, varen ser detinguts a l‘aeroport de Casablanca
quan tornaven d’un viatge als campaments de refugiats de
Tindouf i a Alger. Tots ells són dirigents d’associacions de
defensa dels drets humans. Dos d’ells, Brahim Dahane i Alí
Salem Tamek, tenen un llarg historial de víctimes de la
repressió marroquina, que inclou el pas per la presó.
Una vegada detinguts els activistes varen ser conduïts
davant un tribunal de Casablanca, que es va declarar
incompetent. El mateix dia varen ser conduïts davant el jutge
instructor del tribunal militar de Rabat, que va formular contra
ells els càrrecs de “colAlaboració amb l’enemic” i “atemptar
contra la seguretat de l’Estat”. Els presos, després d’estar durant
vuit dies als calabossos de la policia, varen ser traslladats a la
presó de Salé, al costat de Rabat, on esperen judici.
Cal tenir present, per valorar la gravetat de la situació, que
les penes previstes per aquests càrrecs a la legislació de Marroc
inclouen la possibilitat de la pena de mort i que feia més de vint
anys que cap civil marroquí no seia davant un tribunal militar.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
A partir del nou model econòmic proposat pel Molt Hble.
Sr. President del Govern dia 3 de novembre passat, quin
creixement del PIB s'ha de produir per crear llocs de feina a les
Illes Balears?
Palma, a 3 de novembre de 2009.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 14009/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a denúncia de la detenció i
judici en un tribunal militar de set activistes sahrauís. (Mesa
de 4 de novembre de 2009).
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Aquests fets són un episodi més d’una continuada política de
repressió, per part del règim marroquí, contra els activistes dels
drets humans i contra els defensors del dret d’autodeterminació
del poble sahrauí, una política que té lloc davant la presència de
la missió de Nacions Unides MINURSO.
Així doncs, és per tots aquests motius que el Grup
Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds presenta a
consideració d’aquesta cambra els següents
Acords
1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig
ferm de la detenció i empresonament dels set ciutadans sahrauís
detinguts a l’aeroport de Casablanca el passat 8 d’octubre i
exigeix la immediata posada en llibertat d’unes persones que
només poden ser considerades com a presos de consciència.
2. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu rebuig al
fet que els activistes civils sahrauís siguin jutjats per un tribunal
militar i al fet que el treball en favor dels drets humans i la
reivindicació del dret a l’autodeterminació pugui ser qualificats
com a delictes de traïció i de colAlaboració amb l’enemic.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern espanyol
i la Unió Europea a implicar-se per aturar aquestes violacions
dels drets humans i a defensar que el mandat de la missió de
Nacions Unides MINURSO inclogui la garantia dels drets
humans.

3636

BOPIB núm. 103 - 6 de novembre de 2009

Palma, a 30 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 14010/09, del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, relativa a inclusió de clàusules socials
en els procediments de contractació, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials. (Mesa de 4 de novembre de
2009).
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials.
L’ocupació constitueix, avui en dia, un dels factors més
determinants a favor de la inclusió social. Malgrat tot, les
oportunitats de feina generades pel sector públic, el privat i el
no lucratiu per a les persones en situació o en risc d’exclusió
social resulten insuficients.
La incorporació de clàusules socials en els plecs de
condicions dels contractes de les administracions públiques, en
el sentit de recollir expressament com a condició a tenir en
compte el fet de que l’empresa que concursi tengui a la seva
plantilla o pensi tenir treballadors/es en situació d’exclusió, tal
com en el seu moment va proposar el Consell Econòmic i Social
en el seu dictamen 5/1998, és quelcom previst.

En l’àmbit comunitari europeu la possibilitat de prendre en
consideració els aspectes socials (per exemple, lluita contra
l’atur) per adjudicar un contracte públic fou acceptat pel
Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees en la seva
sentència de 26 de setembre del 2000 (assumpte número 225/98,
Comissió de les Comunitats Europees contra la República
Francesa). L’actual legislació comunitària ha reconegut, de
manera expressa i inequívoca, la possibilitat d’utilitzar la
contractació pública per a la consecució d’objectius socials (per
exemple, la comunicació interpretativa de la Comissió de 15
d’octubre del 2001 sobre la legislació comunitària de contractes
públics i la possibilitat d’integrar aspectes socials a aquests
contractes (COM 2001, 566 final, Diari Oficial C333, de 28 de
novembre del 2001), i més recentment la directiva 2004/18/CE
del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març del 2004).
En l’àmbit autonòmic són vàries les propostes existents, així
la Llei Foral 6/2006, de contractes públics de Navarra, ampliada
per la Llei 1/2009, la Llei 7/2004 de Catalunya, de mesures
fiscals i administratives i la Resolució 6/2008, de 2 de juny,
(BOPV de 19/07/2008), on es desenvolupa l’acord del Govern
Basc sobre la proposició no de llei, aprovada pel Ple del
Parlament Basc en la seva sessió del 8 de juny del 2007.
La norma catalana que obliga els diferents departaments a
reservar una partida pressupostària per facilitar la posada en
funcionament de polítiques d’integració social, (8.700.000 euros
enguany), podria ser un bon exemple a seguir en altres àmbits
territorials. Així mateix, la regulació de les clàusules socials en
els contractes públics, aprovada pel Govern Basc el passat mes
de juny, va ser adoptada pel Consell de Govern el 29 d’abril i
publica en el butlletí oficial autonòmic del 19 de juny, insta el
Govern Basc a utilitzar la contractació pública, en el marc
jurídic vigent, “com un instrument eficaç de lluita contra
l’exclusió social, en les seves diverses manifestacions, i
d’incorporació laboral de persones amb discapacitat o especials
dificultats d’accés a la feina de manera que contribueixi a reduir
el risc d’exclusió”.
Tots aquests elements són susceptibles de ser incorporats al
nostre ordenament i aprofitant la promulgació de la Llei de
serveis socials, així com el futur decret pel qual es regulen les
empreses d’inserció en l’àmbit de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Bloc per Mallorca i PSM-Verds presenta al debat
d’aquesta comissió els següents
Acords

La normativa estatal ja permet aquesta possibilitat, tant a la
disposició addicional vuitena del Reial Decret Legislatiu
2/2000, de 16 de juny, com a l’article 102 i la disposició
addicional sisena i setena de la ja vigent Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic i es manté la
possibilitat a la disposició addicional primera de la Llei
44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció, quan disposa que les condicions especials
d’execució dels contractes “podran incloure consideracions
relatives a la situació de l’exclusió social dels treballadors
vinculats a la realització del contracte, de conformitat amb allò
que disposa la legislació de contractes dels sector públic”.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en la mesura permesa per l’ordenament
jurídic, utilitzi les clàusules socials en els plecs de condicions de
la contractació pública com un instrument eficaç de la lluita
contra l’exclusió social en les seves manifestacions i
d’incorporació laboral de persones amb discapacitat o especials
dificultats d’accés a la feina, de manera que contribueixi a
reduir el risc d’exclusió incorporant criteris socials, ambientals
i altres polítiques públiques en la contractació de
l’Administració de la comunitat autònoma i del seu sector
públic.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les possibilitats que ens dóna
l’ordenament jurídic vigent per introduir clàusules socials en
l’adjudicació i en l’execució dels contractes que donin a les
administracions públiques de les Illes Balears i al mateix temps
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determinin les mesures jurídiques, financeres i organitzatives
necessàries per aplicar l’acord pres.
Palma, a 29 d'octubre de 2009.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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En aquella ocasió, la consellera va manifestar que podria
formalitzar-se el traspàs de funcions i serveis a la present
legislatura, sempre que fos raonablement suficient la dotació
econòmica de mitjans que correspon assignar a les autoritats
centrals de l'Estat per atendre, adientment, el cost efectiu dels
serveis traspassats, així com les inversions en infraestructures
necessàries a la comunitat autònoma.
Marratxí, 27 d'octubre de 2009.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
A)

C)

A la Pregunta RGE núm. 12794/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
funcions de la Direcció General de Justícia. (BOPIB núm. 98,
de 9 d'octubre de 2009).

A la Pregunta RGE núm. 12796/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
programes que es porten a terme amb els balears residents a
Amèrica. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

Quines funcions desenvolupa diàriament la Direcció
General de Justícia del Govern de les Illes Balears?

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

En el context del que disposen els articles 15 i 16 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de
Justícia, integrada actualment a la Conselleria d'Innovació,
Interior i Justícia, desenvolupa les funcions assignades pel
Decret 11/2007, d'11 de juliol, del president de les Illes Balears,
en els àmbits materials següents: "relacions institucionals i de
colAlaboració amb el Poder Judicial i amb els òrgans judicials i
les fiscalies radicats a les Illes Balears; relacions amb
l'Administració de Justícia i amb els operadors jurídics; impuls
i coordinació del traspàs de funcions i serveis dels mitjans
personals i materials al servei de l'Administració de Justícia;
orientació jurídica; serveis de cooperació amb la Justícia". El
pla de treball de la Direcció General s'executa diàriament en
l'espai competencial descrit, d'acord amb la direcció superior de
la consellera d'Innovació, Interior i Justícia.
Marratxí, 27 d'octubre de 2009.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 12795/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
transferència de les competències de Justícia. (BOPIB núm.
98, de 9 d'octubre de 2009).
Espera el Govern que les transferències de Justícia es
puguin aconseguir en aquesta legislatura?
La resposta a la qüestió plantejada ve donada pel contingut
de la compareixença de la consellera d'Innovació, Interior i
Justícia a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament que va tenir lloc el passat dia 14 d'octubre d'enguany
i que va ser recollida en el Diari de Sessions núm. 35 (14
d'octubre de 2009).

Els programes que es duen a terme en aquesta legislatura
són els mateixos que els que es duien a terme a la legislatura
anterior, més els programes sociosanitaris de Serveis d'Ajuda a
Domicili (SAD) i de medicaments.
Palma, 28 d'octubre de 2009.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues i Gomila.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 12800/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
recepció de la TDT. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).
Per quina raó durant aquest estiu encara molts de
ciutadans no podien incorporar-se a la TDT?
Les concessions de TDT atorgades des del Ministeri
obliguen a una cobertura poblacional del 95% pels canals
privats i del 98% pels canals públics. Això fa que hi hagi una
població entre el 2 i el 5% que es queda sense cobertura. Per
evitar aquests fenomen es va preveure la implantació del servei
TDT via satèlAlit (TDT-SAT) segons el RD 1/2009 i des d'aquí
es varen formar els instalAladors de les Illes Balears perquè
poguessin proporcionar aquest servei als seus clients. A data
d'avui tenim constància que les Illes Balears és de les
comunitats amb més TDT-SAT activada a Espanya, cosa que ha
augmentat la implantació de la TDT.
Marratxí, 19 d'octubre de 2009.
La consellera d'Innovació, Interior i Justícia:
Pilar Costa i Serra.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

E)

G)

A la Pregunta RGE núm. 12804/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
carreteres de Menorca. (BOPIB núm. 98, de 9 d'octubre de
2009).

A la Pregunta RGE núm. 13287/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).

Quan pensa el Govern de les Illes Balears que es poden dur
a terme i finalitzar les noves carreteres projectades a
Menorca? Quin finançarà realment aquestes obres?
La competència exclusiva en matèria de carreteres per
executar les noves infraestructures és del Consell Insular de
Menorca, de conformitat amb l'article 70 de l'Estatut i la Llei
16/2001, d'atribució de competències als consells insulars en
matèria de carreteres i camins.
El Govern i el Consell de Menorca varen signar en data 14
de març de 2008 el Conveni de colAlaboració pel qual el Govern
es compromet a finançar actuacions de carreteres competència
del consell insular per un import total de 29.500.000, 00 euros
fins a l'any 2017.
Palma, 21 d'octubre de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 12810/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
habitatges de protecció oficial a Menorca. (BOPIB núm. 98, de
9 d'octubre de 2009).

El termini per presentar solAlicitud va finalitzar dia 4 de
maig d'enguany, tal i com indica l'article 4 de la Resolució del
conseller d'Habitatges i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen les subvencions per a la
conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la CAIB,
publicada al BOIB núm. 32 de 3 de març de 2009.
Quina ha estat la quantitat aprovada que es destinarà a
aquesta finalitat? En cas que encara no s'hagi atorgat, en
quina data està previst que paguin les quantitats aprovades?
En relació amb l'església de Sant Diego d'Alaior, quina ha
estat la quantia atorgada per a les obres de restauració,
rehabilitació, consolidació i conservació de la teulada?
L'assignació pressupostària per a aquestes subvencions és de
2,5 milions d'euros, partida que serà distribuïda en tres anys. A
l'article 13 de la convocatòria es detalla el pagament de la
subvenció. Tal i com especifica l'article 7 de la convocatòria,
que defineix els criteris de la concessió, es prioritzaran els
projectes que incloguin béns immobles declarats Béns d'Interès
Cultural. Atès que són molts els agents que han presentat béns
immobles declarats BIC s'ha exhaurit el pressupost, per tant la
subvenció solAlicitada per a les obres de restauració,
rehabilitació, consolidació i conservació de la teulada de
l'església de Sant Diego a Alaior no ha pogut ser atesa.
Palma, 21 d'octubre de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Quants habitatges de protecció oficial s'han construït i
inaugurat a Menorca durant aquesta legislatura? Quants n'hi
ha de projectats?

Ordre de Publicació
Entrega de
claus

En
construcció

Pròxima
promoció

14
8

Alaior

20
24

Ferreries
Maó

Es Mercadal

25

40
45

45

26
40

Es Migjorn
Gran
Sant Lluís

A la Pregunta RGE núm. 13288/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).

12

Es Castell
Ciutadella

Promoció
privada
pendent de
qualificar

H)

4
12

Palma, 21 d'octubre de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

El termini per presentar solAlicitud va finalitzar dia 4 de
maig d'enguany, tal i com indica l'article 4 de la Resolució del
conseller d'Habitatges i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen les subvencions per a la
conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la CAIB,
publicada al BOIB núm. 32 de 3 de març de 2009.
En relació amb la façana de l'edifici de l'escola d'adults del
carrer Coll des Palmer d'Alaior, quina és la quantitat atorgada
per a la conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la
façana esmentada?
Tal i com especifica l'article 7 de la convocatòria, que
defineix els criteris de la concessió, es prioritzaran els projectes
que incloguin béns immobles declarats Béns d'Interès Cultural.
Atès que són molts els agents que han presentat béns immobles
declarats BIC s'ha exhaurit el pressupost, per tant la subvenció
solAlicitada per l'Ajuntament d'Alaior per a la conservació i
millora del patrimoni arquitectònic de la façana de l'edifici de
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l'escola d'adults al carrer Coll des Palmer d'Alaior no ha pogut
ser atesa.
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La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Palma, 21 d'octubre de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 13289/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
subvencions per a la conservació i millora del patrimoni
arquitectònic de les Illes Balears. (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).
El termini per presentar solAlicitud va finalitzar dia 4 de
maig d'enguany, tal i com indica l'article 4 de la Resolució del
conseller d'Habitatges i Obres Públiques de 25 de febrer de
2009, per la qual es convoquen les subvencions per a la
conservació i millora del patrimoni arquitectònic de la CAIB,
publicada al BOIB núm. 32 de 3 de març de 2009.
Quina ha estat la subvenció atorgada per a la restauració
i rehabilitació, consolidació i conservació del campanar de
l'església de Sant Diego a Alaior?
Tal i com especifica l'article 7 de la convocatòria, que
defineix els criteris de la concessió, es prioritzaran els projectes
que incloguin béns immobles declarats Béns d'Interès Cultural.
Atès que són molts els agents que han presentat béns immobles
declarats BIC s'ha exhaurit el pressupost, per tant la subvenció
per a la restauració i rehabilitació, consolidació i conservació
del campanar de l'església de Sant Diego a Alaior no ha pogut
ser atesa.
Palma, 21 d'octubre de 2009.
El conseller d'Habitatge i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)

A)
Creació d'una ponència d'estudi per realitzar aportacions
i suggeriments sobre el contingut del règim especial per a les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2009, conformement amb l'acord adoptat pel
Ple de la Cambra en sessió de dia 27 d'octubre d'enguany,
acorda de crear, en el si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts,
una ponència d'estudi per realitzar aportacions i suggeriments
sobre el contingut del règim especial per a les Illes Balears.
Així mateix la Mesa acorda que aquesta tengui la mateixa
composició numèrica de les ponències de les comissions
permanents, amb el mateix criteri distributiu.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
B)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes parcials al
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 (RGE núm.
13990/09).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2009, conformement amb l'establert a l'article
93 del Reglament de la cambra i atès l'escrit RGE núm.
14005/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes parcials al
projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm. 101, de 20
d'octubre d'enguany, fins al proper dia 24 de novembre de
2009.

RGE núm. 13971/09, del Grup Parlamentari Popular,
relatiu a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre 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 de l'Hble. Sr.
Conseller d'Educació i Cultura, davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, per tal d'informar sobre el procés de traspàs
dels museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal i gestió de
la comunitat autònoma als consells insulars.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
C)
Tramitació davant el Ple de la cambra per a la Proposició
no de llei RGE núm. 13868/09.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de novembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
14008/09, presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, i acorda que la proposició no de llei esmentada,
relativa a casos de discriminació lingüística i publicada al
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BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre d'enguany, es tramiti davant
el ple de la cambra.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació
D)
Habilitació dels dilluns i dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2010 (RGE
núm. 13990/09).
Oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes
Balears, la Mesa, constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de
dia 4 de novembre de 2009, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes als efectes de la tramitació del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 101, de 29 d'octubre
d'enguany
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de novembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

5. CORRECCIÓ ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre
de 2009.
- Pàg. 3592 i 3607. Preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant el ple, apartat L)
On diu: RGE núm. 13952/09, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 13953/09, ...
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